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 שיתרהשיככ!  הנוועאר הפיועח .לטניא דייסניא
 הביבסה תוביא סדנהמ םעפחמ ,"הינמח ןאכ יתפמק םיעדוח הנומועו הנע ינפל קר"

 .ראוניב 21-ב "סטייג ליב לש ויווש" רתאה חוויד ךכ ,רלוד 37,819/211,862-50 הווש סטייג ליב םיופרמ ןושאר םבמ ,בגנב ללה תנחה .ושדחה לעפמה לש
 םהש ,טפוסורקימ לש תוינמ 270,797,000 שי סטייגל
 .הרבחה תוינממ םיזוחא 5

 ,ןתנ הרלק הטנסמ ידנא הרומהש יבקעי הלא
 רבחה םע בטיה םתוא תושעל לדתשהו
 .הפיחמ

 (הפיחו) םילשורי בוט דליה הכז זאמ
 הניחבלו ,הטמהמ חבשל םינויצ הברהל
 יקנעמלו התיכל וירבח דצמ תיתרוקיב
 םילשוריב לעפמה ןיינב .הלשממה
 המל םינפסא תרכזמ ומכ וישכע הארנ
 רושעה תליחת לש לטניא התיהש
 חטשה .לאיצנטופ םע הלרג - רבעש
 לעפמב יקנה רדחה ערתשמ וילעש
 האפרמה לש הזל רתוי בורק ןשיה
 םילוח תיב ומכ תיארנש ,שדרחה לעפמב
 ןושארה הנבמה התיה האפרמה .הרש
 ,יל וריתתשכ ,רבעש עובשב םלשוהש
 םישקונה םזיאושושה יללכ תורמל

 לטניא לעפמ ךותל ץיצהל הצרש י
 1ח(61 תויהל ,תורחא םילמכו ,תג תיי

 לש הרוצב המוחב הכ דע לקתנ 6
 החטבא םע ,המינפ יתבנגוהשכ םג .בוריס

 תרסקו ,ןגמ יפקשמ ,תוחיטב ילענ ,הדב
 הפה תותסל לע םינוקיזאהו ,קיטסלפ
 הרוזנצ רוסיא לח ןיידע ,תצקמב וררחוש

 ושריה אל םמצעל וליפא .םוליצ לע ש
 .םלצל םיטסילטני
 לעפמל ילטניאה םשה ,העטמ תצק

 ,ול םיארוק 4818 .תג-תיירקב שדחה |
 לש רוקה םשל העונצ תירפסמ תפסות |
 םהינשש הזמ ץוח לבא .ימלשוריה 488 =

 :=<  קנעל םיכיישו 972 גויח רוזיאב םיאצמנ =
 : ינש ןיב רשקה ,הצחמל םיכילומה -

 .ידמל ירקמ הארג םילעפמה ,

 הרבח לכמ רתוי טפוסורקימ תא תבהוא הקירמא 69
 ןיזגמהו ,טפוסורקימ הכרעש רקסמ הלוע ךכ ,תרחא
 ירבדל .ולשמ רקסב םיאצמימה תא רשאמ ן'צרופ
 .הברהב אלו ,הנכותה קנע תא המידקמ מבי קר ,ן'צרופ
 לש הלעפהה תוכרעמ ישמתשמ ןיבמ :רקס ותואמ דועו
 ."תוכוט" וא "תולועמ"כ ןתוא וגריד 86% ,טפוסורקימ
 איה טפוסורקימש ומיכסה םילאשנהמ םיזוחא 1
 םיווחא 24 רליאו ,אל איהש ורבס םיזוחא 35 ,לופונומ
 םע .הנכותה קנעל םלוה רואית והזש םיחוטב ויה אל
 ףוכאל םיטפשמה דרשמ לע יכ םירובס םיזוחא 80 ,תאז
 .םייקסעה םילבגהה יקוח תא הילע

 יבשחמ לש תוריכמב ינשה םוקמב תבצינ קאפמוק ₪9
 .106* ינותנמ הלוע ךכ ,ישילשה ןועברב תרכחמ

 םע ,קושב ןושארה םוקמה תא ןיירע תספות הבישוט .המינפ הנטק הצצה ,טיירופרוקהמ

 .םיזוחא 4 0.18 תייגולונכטב םירבעמ אלא ,קזבה תועלבנ ומצע לעפמה ןיינב לש םוצ 2 םע ןועברה תא המייסש ,מבי תא ינשה םוקמהמ הקחד יבבש בגנב שדחה לעפמה רציי אל ללחב .בגנה תוברעב ריע הנוב לטניא ,םיזוחא 15.7 לש קוש חתנ םע ,קאפמוק .םיזוחא 2 לעפמה ,תירוקמה תינכותל דוגינב ; ןשי
 ןנכותמ אוה .לארשי לטניאל יריגאת-ךות גורריש ןייצמש המ - ןורקימ = תועסהל ןוינח שי ץוחב ;ןגמ תודסק תורוטע תוירורעז םדא תויומד = :

 תבצמ םע ,העקשה רלוד דראילימ 1.6 ירחא ,'99 ףוסב רוצייב ליחתהל | לש ינמזה הטמהו ;םילשוריב תיזכרמה הנחתב שישמ םיפיצר רתוים /
 המל רורב אל ,םרקתמ אוה ובש בצקה יפל .שיא 1,500 לש םידבוע | לעפממ יעבר-תשולש שייבמ היה אל ,בגנב לטניא לש ןווארקה ,לעפמה
 .האבה הנשה ףוסב קר לעפמב רוצייה לחי  הכירצמש ,םש תינכנ םנוד 300 תב הנמאנ היירק .הגנמש ביהצמה תגוס
 ,/4818 לש ףוסכה היינבה רתאמ טקש יבגנ ףונ ףקשנ םייתניב .הנבמל הנבמ ןיב תועסה םויה רבכ

 םישוטנה םיתיישעתה םינבמה דומל בגנה ךותל קט-ייה עצובש | לש תילאיצננופסקאה החימצל לשמ ןימ אוה הזה ןילופורטמ-ינימה
 שגרתמ ,רזיוהנרוק סכלא ,לעפמה להנמ .םירבועה ידעו תונגפהו  לעפמה לש תונושארה וייח תונשב .ןורחאה רושעב תימלועה לטנ
 לעפמה לש הביבסה תוכיא סדנהמ ,תנבל יקימ לש ויניעב וליאו .תינויצ םע התרבש הזוחב לטניא התאגתה ,80-ה תונש עצמאב ,ימלשוריז
 ורירפיו וזקניש תורוניצה יכבנ לע ריבסהשכ תועמד ווקנ טעמכ ,שדחה | תעפותש אלא .מבי ,םיבשחמה םלוע לש רערועמ יתלבה ךלמ

 ,המיהרמ שממ היינבה תוריהמ .קורי בגנ תבוטל יקנה רדחה ןמ םירמוח רהב הצחמל םיכילומה לעפמו ,חרזמב זא העיצפמ הלחה םימאו : /
 .הינמח ןאכ יתפטק םישדוח 8-ו הנש ינפל קר ,תנבל םעפתה וצוחה =

 םיזוחא 13-5 ץצקת יכ רבעבש עובשב העירוה 451 9
 ,הבישוטל הפרטצה ךכב .הלש תרבחמה יבשחמ יריחממ
 היישעתב .הלזוה לע עובש ותואב איה ףא העידרוהש
 תוינרצי ןיב המחלמה יכ תודע הלא תוזרכהב םיאור
 .הז קוש חלפל הרבע םיבשחמה

 '97-ב ומכתסה םלועב םינכרצל הנכות תוריבמ ₪9
 רקסמ הלוע ךכ .15.3% לש היילע ,רלור רראילימ 5.5-ב
 תריכממ רקיעב העבנ היילעה .תימלועה 100 לש
 17.1 לש לודיג .םימייק תוחוקלל תושדח תונכות
 תובלשמה תונכותבו תויתיב תודמולב לח םיזוחא
 ,םיזוחא 26.7 לע דמוע הז קוש חלפ .קחשמו דומיל

 תושיכרהו םיגוזימה תנפואו תמגמגמ הסרובה 9
 תרבה לש שרח רקס .םיאיש תרבוש קטיייהב

 םיגוזימה ףקיה יכ הלגמ 01080טו6סא 858 ץישפיל ינור
 ומכתסה 1997 תנשב קטזייהה תיישעתב תושיכרהו
 .96-ב דראילימ 207 תמועל - רלוד דראילימ 243-כב
 םכתסהו 25%-ב הלע תואקסיעה לש ללוכה ןרפסמ
 תכרעה יפ-לע ?עודמ .4,000-מ רתויב תפלוחה הנשב

, 

 יזכרמ 12 הליעפמ איה .םוחתב םלועב הלודגה תונכותל הנווכה דחוימב ,םיינמז םיטקייו .97 תא םג רובעת 98 :תיזחתה .תוינמה קושב הרבחל תבשחנה 26(778681ז תרבח ירי"לע : . רובע םידבכ םימושייל םיקוקז םיבר םיקסע םוקמב גוזימ תואקסיעב ןוה סייגל םיפידעמו חקלה ןמזוה רקסה .רלוד ןוילימ 190-כ לש ףקיהל רע = יכ התליג הרבחה .\/6ס ימושיי תרכחה :שר תא דומלל םיליחתמ םה .םיבזכאמ םינועבר לע חוודל הנשב 17% לש בצקב חמצי 2001 תנש רעו ,רלוד תורש לע עובשה עידות (מבי תולענ וצלאנש קט"ייה תורבח תוחישקב השינעהו תוביצי-יא ןוילימ 100-כב הנשה םכתסה תירבה תוצראב .תועיתפמ תואצות םיתעל ביג הניגפה איה הנורחאה הנשב :הסרובה ללגב ויוודורב םא-תוחול לש ןונכתה יתורש קוש יכ הלגמ םישרח הסנכה תורוקמ רחא ש
 ,לארשיב רחאו תירבה תוצראב ןונכת = :ףסונ קוש ול דלונ ןויערה תניחב ידכ ךות םלוא .תיפותיש

 יבקעי הלא תונורחאה תוערוהה יפל ?םיבבשה יקסעמ םירטפנ םינאירוקה םאה 99 םימי רפסמל תיפותיש הנכות השקיב סוטול ילהנממ דחא לש תנתוחז
 לעפמ תמקה תייחד לע העידוה יאדנויה תרבח :םתוא םיכילשמ שממםה ...ןבה לש הנותחה ירודיס תא התחפשמ ינב םע םאתלי
 תמקה תייחר תנחוב םוקימס ,רלור דראילימ 1.4 לש העקשהב רנלטוקסב | המליש רבעש עובשב .טנרטניאל הסנכנ םינופלט תרבח דוע 9
 40%"ב ץצקל הטליחה גנוסמאס ,רלוד רראילימ 2.2-כב סלייווב לעפמ = תוחישל ב"הראב הלדוגב תישימחה ןופלטה תרבח ,זסח(ו6ז תרבו
 לעפמ תריכמ לעו היסאב הילעפמ לכב היזיוולטה ירישכמ רוציי תא = חוריאה יתורש תיקפס תרומת רלוד ןוילימ 181 ,חווט תוכורא

 מ ה השק ועגפיי ,םינאירוקהמ רבל .הינרופילקב הלש ריינסרא"םוילגה יבבש 1997 תנשב הלש תוריכמה רוזחמ רשא ,(02100810-6ח10ז ,טנרטני
 תורשעב םיפתושה ,טנמורטסניא ססקטו לטניא ומכ םיאקירמא םינרצי = רחא םישרוח 12-24 לש רוגיפב ונייה" .רלוד ןוילימ 34-ב םכתסו

 .םיינאירוקה רוצייה ילעפממ קלחב םיזוחא = םשרש בידנה קישה תא רייטנורפ אישנ קירצה ,"תוחוקלה תש
 .880%001:067ה תיזחב טפוסורקימ רגנ קבאמל תאצוי מבי 9 .הלודג אל הרבח תוכזו

 נמו תליבח הבורקה הנשה ךלהמב איצוהל תננכתמ מבי לש הנכותה תצובק = האירוק לש תילכלכה תוטטומתהה .םרזה דגנ החוש הלורוטומ ₪9
 תליבחב תורישי הרחתת רשא \1 תונולח תביבסל םימושיי  רבלמ- תוריהמב התיבה םייברעמה םיעיקשמה תא החליש היזנודניאו =
 ןיב .תישממ הביטנרטלא הל ןיא םויכש ,טפוסורקימ לש 880%01806 תא לידגהל אקווד הטילחה יכ רבעש עובשב העירוה וז .הלורוטומ

 הליבח ,"דלרמא" םשב םינטק םיקסעל םימושיי תליבחב רבודמ ,ראשה | היתועקשה ףקיה לרגי 2000 תנש דע :ןיסב דחוימבו ,חרזמב היתועקשה |
 ,"ידלוטרב" םשב תינוגריא םימושיי תליבחו "ןידור" םשב תיתקלחמ = רקיעב ועקשוי םימוכסה .רלוד רראילימ 2.4 -ב םכתסיוםיינש יפןיסב =

 וביגה ,"בווקט" ינורטקלאה תושרחה ןותיע יפ לע ,טפוסורקימב .תרושקת יבכש רוציי ילעפמב
 הנשה היתוריכמ ,בוט ונ ."הבוט הרחתמ איה מבי" :תויביטרופסב לש התעצהב רבורמ םעפה .תלשבתמ טנרטניא תקסיע דוע 7
 .רבלב ,רלוד רראילימ 78.5-ב ומכתסה = יתורש תיקפס תא שוכרל 11.5. 1חו6זח6זוץסזאוחפ תוקזחאה תרב

 ףותישל הקסיע לע םתח אוט שופיחה עונמ .םיענוממ תוברק ₪2 75186 .רלוד ןוילימ 400 תרומת 5186( תיאקירמאה טנרטניאה <
 לחה .010018/ טנרטניאה יתורש תיקפס םע םינכת תריציב הלועפ = תררישב תוקיזחמה תונורחאה תויאמצעה תורבחהמ תחאל תב
 ידי-לע םיקפוסמה םיתורשה תא 71008 ייונמ ולבקי לירפא שדוחמ = .ןופלטה תורבח ירי"לע קשחנ השיכר דעי איה וזכש רותבו ,טנרטני
 רקחמה תרבח ,16- תאצוהב יתרקוי ךירדמ אוה 12( 10 1501 טוט! .תישיא הפרעה יפ-לע םינכת תלבק רשפאמה ישיאה ףדה ומכ₪אסוו6, איהש םירובס םיטסילנא םלוא ,העצהל וביגה אל ןיידע תוינמה ילענ
 הרחתמה שופיחה עונמ לומ תוררשיהה קבאמב קלח איה הקסיעה .ידמ הכומ
 םוסריפה תרבח תשיכר ומכ תואקסיע ומתחנש רחאל האבו ,"והאי" אל תובר םיבשחמ תוינרצי ,ןכ .גניסרוסטואאב םא-תוחול 6₪-
 ייטמ לש םנחלוש לא רישי ןפואב םיקתוע תואמב ץפוי אוה .לארשיב תוליבומ לש תרחא הקסיעו ,רלוד ןוילימ 89 תרומת \\[8101ו1.0810 ןווקמה = לכב רתויב ינויחה ביכרמה ,םאה-תוחול ןונכתב קסעתהל תוחרוט
 .טנרטניאב תוחורא ןימזהל תרשפאמה ₪אסוו6 = ₪ 7008 תרבח לש שדח רקס .(ומצע רבעמה רצל) ישיא בשח

 16 70ק 1580

 :שפתמ התא םאה-ןרצי/חתפמ
 ?םיעיקשמ !?תימואלניב הפישח
 ?05% ימכסה ?הלועפ יפותיש

 .תרושקתו םיכשחמ תורבח 100 -כ לש םינקויד ליכי ךירדמה .הליבומה תימואלניבה

 תתורבחב -- םייקסע חותיפ ילהנמו ,עדימ ילהנמ ,קוויש ילהנמ ,םיליכנמ -- 6

 ,ל"וחבו ץראב תיסנניפה הליהקל ןכו ,םלועב תוליבומה תרושקתהו םיבשחמה

 תיכלמ ןצינ :בוציע .לג ןולא :ךרוע
 .םיליבומ תע יבתכו םינותיע ,תוירחסמ תויוגיצנ

 דגיבא ןורוד :םייסנניפ םירורמ .קילג יתור :הכירע 5

 גה זראל רשקתה המשרה לע םיטרפל ווישכע ךמוקמ תא חטבה וה
 \א.0:.טסחו !טנרטניאב ונתוא ורקב /|ושחוק6/10 00.1. 03:6858093 .לט ה - 5 ה -

 וטוזטס]ו\ 65 810068.00.1]  :ינורטקלא ראוד ,037-6952162 :סקספ ,7 :ןופלט

 7- 1998 ראוניב 27 ,ח"נשת תבטב ט"כ ,ישילש סוי .םט-ייה

 הכורעתב תונומת 7 םינוצעצ 9147 שארב שאר ל או 859 כיופק'צב םיחוטב 472 ?וישכע םיקנזמ 407 תור תטא 0 לכל קזבו 3008 תנלכולמ הסיבכ 34/49  קט-ייהה רדמ % ו



 תא עובועה וכועמ ואלילגו טניופק'צ לש םינייוצמ םייפסנ תוח"וד
+ - 7 

 ;, ,תוהישרמ תוילע ומושר דדמב תולודגה שמח ןיבמ עברא .היסא
 תדרל הקיספמ אל תרושקת ןארידת קרו

 ק"דסאנו ואד לע ןוושאר ןוחצינ
 רבעמ ,םויכ םיקפסמ טניופק'צ לש הירצומ .תוירושיק תחטבאל ךורבנייטש םיירפא .ןיילק ריאמ .ידקש יעור

 תרדגהו םיעוציב רופיש םג ,תשרב החטבאה תויצקנופל 9 4

 .ןוגראה תמרב תויופיד / "הרא ימי ז ָ ָ 2

 תמיתח ידי לע המוחתב הליבומכ הדמעמ תא הבצימ הרבחה : ה קבב כ והשר

 טלויה ,מבי ומכ (םיירוקמ הרמוח ינרצי) 081 םע הצפה ימכסה | עובשה והז .ק"רסאנב 0.8% לש היילעו ,א"תב לס ואדב יש כ - ּ

 יקפס םע םימכסה םג שי הרבחל .סמטסיסורקימ ןאסו דראקפ = רבוג ונלש קטזייהה רדמש ,רבמצד תליחתב ודסוויה זאמ ןושארה

 תוירושיק לש תויקפס םעו םינותנ תרושקת תותשרל דויצ .םירכומה םידדמה לע

 ןליסק ,יא.יס.מא ,סקרווטנ ייב ,היקונ ב שמח ךותמ עבראל םעפה חולשל ץלמומ םיחרפה ירז תא

 .(םוקלט השטיודו = ,ייא,יס.יא :ונלש רדמב רתוי [ ז ָ

 לודיג ,רלור ןוילימ 83-ב ומכתסה '97-ב טניופק'צ תוסנכה 1% הווהמה ,טנייטק'צ ב ה

 ,רדמהמ 6.8% הווהמה ,ןארידת ;9%-ב התלע ,ררמהמ
 : - התלע ,דדמהמ 6.7% הווהמה ,ואלילגו ;6.5%-ב התלע

 .6.7%-ב

 רונה כינס ו 9 ו

 לש ףרג הז רוטל ונפריצ ,האוושה םשל .ואלילגו \
 \/ \ | .סבולג-קפוא דדמ לומ ואלילגו טניופק'צ תוינמ תוגהנתה ןהתהבנמש

 0 - - ש
 - 4 ו נדונוגב ןדוודור "א "צא \ ם הישעת ראד 6 קדסאב פילכלב א" ₪ סבולג-טפו\ט ב | א 3 ב

 :ףו (] ( ג
 - - ַפ 8 רבשמה ךא ,רבד לע עובשה העידוה אל ייא,יס.יא : : ב |-+-+-+-+--ו-++--+-4-+-+-+-/-+-0\-+-|-1-ץ--+-!-+1-%-+4-(-+-- ובינייב 'ב ינבו ו םב 3.12.97"זנ נוחה .רבוטנצזזנה דדזנה

 תוריכמ .היינמה תוגהנתה לע עיפשמ היסא חרזמב
 תעשתב היתוסנכהמ 19% וויה קוחרה חרזמל הרבזוה
 '967ו '95 ,'94 םינשב .'97 לש םינושארה םישדוחה
 20%71 15% ,13% הז רוזאל ייא.יס.יא תוריכמ וויה
 תוריכמה ,ינש רצמ .המאתהב הרבחה תוסנכהמ

 ונלש רדמה תמועל ואלילגו טניופקצ תוינמ תוגהנתה .יתאוושה ףרג . .ירגל"את " חרזמב רתויב תויתייעבה תונידמה עבראל
 : / 5%7מ תוחפ תווהמ -:האירוק.םורדו היזלמ ,היזנודניא
 הנורחאה הנשב םכתסה יקנה חוורה .'96 תנש תמועל 160% לש .ייא.יס.יא תוסנכהמ

 .'96-ב יקנה חוורה תמועל 164% לש לוריג ,רלוד ןוילימ 40-ב = תוסנכהמ 15%-כ תווהמ ןיסו םיניפיליפהמ ייא.יס.יא תוסנפה
 םכתסהו 149%"ב "קר" הינמל חוורה לדג ,תויצפוא תאצקה ללגב | לש רתוי בוט לוצינל דויצ רתוי םישכור םיניפיליפב .הרכחה
 ,םיטסילנאה בור תויזחתמ רתוי הובג - רלור 1.07-ב הנשה = תויתשתחותיפל רויצ רתוי תשכור ןיס וליאו ,תמייקה תיתשתה
 הססיב הבש ,תניוצמ הנש לש ריעמ הרבחה המסרפש ח"ודה .תושרח היצקינומוקלט

 טניופק'צ .המוחתב תימלוע הליבומכ הדמעמ תא טניופק'צ ,הנוילע תירוביצ תופידעב תאצמנ ןיסב שועיתה תמגמ
 לדוגה לע הרמש לבא ,חותיפו רקחמב התעקשה תא הליפכה = תיינבב עיקשהל קיספת וז הנידמ יכ רבלב הכומנ תוריבס תמייקו
 וז העקשה .(10%"ל בורק) תוסנכההמ קלחכ וז העקשה לש יסחיה | יקפס 3 ייא.יס.יאל שי םיניפיליפב .היצקינומוקלט תויתשת

8 /,/ + 

 ןועברל תוח"ודה תא םסרפל תורבחה ולחה ב"הראב 5 ₪ \

 45 תוביכרמה תוילארשיה תורבחה ןיב .'97 לש יעיברה כ \

 טניופק'צ ןהיתואצות תא םסרפל ומירקה ,ררמה תא מו ראב
 ה ל
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 ןכש ,הרבחה לש םייגולונכטה תונורתיה תרימשל תינויח .היתוחוקל תא םיווהמה ,הינופלט יתוריש
 : ,(קדח 1קקזא מ 1 /.0סאס 1571 אס ד מ])) קז כד תרבח
 בש תשר שי הרבחל .םיירלולסו ל"ניב ,םיימוקמ הינופלט יתוריש 25.1.98"'ב ןוכנ .דדזנב תורבחחה תנבונ '- 15 'םזנ דוזנענב ךשוזנה תקפסמ ,םיניפיליפב ייא.יס.יא לש ירקיעה חוקלל תבשחנש
 תוצעומו םירע 151-והלינמ רוזא תא תותרשמה ,תוזכרמ 146 לש
 תוימוקמה הינופלטה תותשר .ץראה יבחרב תוילפיצינומ

 תוסנכההש העשב ,1,027 תוסנכה ללכמ 31% לע תויארחא 1 ,972,141| 5 1
 דדזנה תיינבב םינוירטידרה .הרכחה יחוור תיצחממ רתוי לע תויארחא ל"ניב תוחישמ |37%| 1,368,641| 36 2 טניופ ק'צ 2
 בוח רזחה ןומימל האוולה תלבק לע 1,207 העידוה 18.12-ב 749%| - 744,637| 36 2 יס םא יא| 3
 ו ה 0 6 - 1 איצוהל התנווכב יכ הרבחה הנייצ הערוה התואב .יזכרמה קנבל 6.8%| < .686,490| 5 ןארידח| 4
 ו 0 0 2 ה .םיווק ףלא 310 לש םתנקתה תרטמל רקיעב ,'98-ב וזפ ןויליב 0 87%| - 670,281| 33 8 ואלילג| 5
 הרכחה תיינמ רעשל סחייתי דרמה ,ל"וחבו ביבא לתב ליבקמב ואוב ךא ,ייא.יס.יא תניחבמ תוחמשמ תושדח תויהל תויושע ולא 4.6%| | 463,716| ₪450.00 | הקינורטקלא ללכ| 6

 םינוירטירקב רומעתש יאנתב רדמל ףרוצת השרח הרבח :3-ל"וחב ,םיניפיליפה תלכלכל עגונב תוריהב יא תמייק יכ חכשנ אל 444%| - 444,143| 0 8 סקטיאס| 7 ו 1 ,
 ,הרירמב םיתוויע עונמל ירכ ,תופיצרב שדוח ךשמב ונעבקש .תויניפיליפה תורבחה תוח"ודב תופיקשה רסוח לע רבדל אלש 4% 392,273| 35 8 םיינ 8
 האוושהב גצומ קט"ייהה רדמ .4 .םייתדוקנ םיעוריאמ םיעבונה תויתשת לש רתוי בוט לוצינב החמתמ ייא.יס.יא 28.6%| - 364,088| 26 4 קטוברוא| 9
 תוינמה רדמו היישעת ואר ,ק""רסאנ :םירכומ םירדמ השולשל היסא חרזמ םורדב רבשמה ליבוי םא .תומייק היצקינומוקלט 3.1%| - 314,390| 18 8 וקממ| 0
 רושרישה תועמשממ ערומב םלעתמ רדמה .5 .ביבא לת לש יללכה תלרגהלו תושדח תויתשת חותיפב תועקשהה תנטקהל 3.0%| - 302,277| 277 8 סקיטמונכט| 1

 שי הבש ,טיבלא תא םגו ןורלא תא ,לשמל ,ללוכ אוה .תורבחב .בצמהמ חיוורהל היופצ ייא.יס.יא ,תומייקה תויתשתב תועקשהה 3.0%| -302,250| 11 5/8 |  חוכרעמ טיבלא
 תוינקירמא תורכח ללוכ וניא דדמה .6 .תויתוהמ תוקזחא ןורלאל 290| 284 745| 20 68 הויציחוש
 תוויע איה יוסימה תועמשמ .סמב תבייח םיילארשי םיעיקשמ 1 ו 6 ירי לע ןהב העקשהש ,סרבמוקו יפא ומכ תילארשי הקיז םע הינונ'נ חוורה :טניוטק'צ 20 | לסל[ 8
 םויס רחאל עבקנ דרמה .7 .ענמיהל םיפאוש ונא ךכמו ,דדמה 149%"ב "דיי בדג 5 : 0
 יעוציב תא ללוכ וניא ררמה .ןושאר םויב עבק ךרר םיסנכומ ישיש תחטבאו הרובעת לוהינל תונורתפב הליבומ הרבח ,טניופק'צ 26%| - 259.348| 3 תליג םויב רחסמה תואצותל םינוכרע .ישימח םויב טירטס לווב רחסמה 26%| - 263,770| 3 ןורלא
 ,וישכעל ןוכנ .ינשו ןושאר םימיב הקינורטקלא תוישעת ללכ תיינמ - הז םוחתב הלש רתויב בושחה רצומה תוכזב המסרפתה ,עדימ 2% 259,088| 22 2 תונורחפ לטסירק

 יפל עבקנ הייוושש קטיייהה דרמב הדיחיה היינמה איה ל"אתכ הליחתה '97 לש יעיברה ןועברה ךלהמב (ו6\\ג] 1) "1 לוו רייפ" 239%| - 209.000| 27 1/2 | תוכרעמ הלומרופ
 ,ביבא לתב הסרובב רחסמה ןורתפכ שמשמה ,1006 (2816 1 םשב שדח רצומ קוושל הרבחה | % 146.875| 11 4 הטדלט

 הימיכה ימוחת לש טסילנא וניה (א1.8... 8.86 - 611) ךורבנייטש םיירפא .םיבשחמהו הקינורטקלאה ימוחת לש םיטסילנא םניה (א1.8-4, 8.86 - ₪.ם.) ןיילק ריאמו (א1.8.\ , א1.86 - 8.8.) ידקש יעור
 00 6 810נטצ.60.1] :תובוגתל ינורטקלא ראוד .סבולג לש טנרטניאה רתאב םג םסרפתמ רתאה .מי'עב תועקשהו ע'יינ קפוא תרבח לש תילכלכה הקלחמב םידבוע השולשה לכ .היגולונכט-ויבהו

 תוקלו חוקל לכ לש ןוכיסה תמרו ויסכנ ,וימואל םאתהב ישיא ץועויל ףילחת הווהמ הז רוטב סושרה ןיא .תע לכב תוריכמב וא/ו ע"ינב לועפלו ךישמהל היושעו הליעפ קפוא .קט"ייהה דדמ תא םיווהמה ךרע תוריינב תוקזחא מ''עב תועקשהו ע''ינ קפואל

 1998 ראוניב נז ,ח"נשת תבטב טיכ .ישילש סוי ,קט"ייה +

 ?? םיצוצעצ ד שארב שאו 8 םא-טרטס 61 טניופק'צב םיחוטב 14 | ?וישנע םיקנזמ 21 תשו תשא 01 לכל קב תבלבולמ הםיגנ 3 6 קט-ייהה דדמ 30.2  לטניאל ונצצה 1



 הדובע תונחת
 %995*-ה לחה
 [הלעפה תכרעמו 157 ךסמ ללונ]

 הכימת יתורוע ןתמבו בוועחימ תונורתפב ליבומה בולישה .סקפייא תצובה |
 2 .תמלתועמ יכה העצהב תמלועומ הדובע תנחת ויושכע ךל העיצמ ,םיקסעל

 לעב ןימאו ללכושמ ,ירוקמ בשחממ הנהתו ,תובכרומ בושחימ תוביבסב הדובעל יונבה םדקתמ זפא בשחמ ,קסעל וישכע חק
 .ךלש קסעל הבוט יכה הקסעה וו ,הז לע לכתסת אלש ךיא .קםא ימואלניבה בושחימה ןרצנוקמ רשייה ,180-9000 ןקת ות
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 לש םייקסעה חונולשכה הלא םאה .ל"וחב םיטקיורפ הל םירועאמ אלו םיפסב הל םימירזמ אל
 לועמל .םוקניטמ טקיורפ תא תורצועש םאה הרבחה ןיבל הניב תויועיאה תויוביריה וא ,ודוהב בולגקזב

 ואדנל יפא
 ו

 תורבחה תושרב לבקתה תונורחאה םינשה רשעב םימעפ שולש
 -35 ףיעס יפל חלשנש קזבמ בתכמ תרושקתה ררשמבו תויתלשממה
 -ה תונש ףוסב התיה הנושארה םעפה .תויתלשממה תורבחה קוחל 'א
 רקבמ ,תורבחה תושר תא עדיי ,רטסלא םרוי ,ןוירוטקרידה ר"וישכ ,0
 ,הרואכל ,רישחמה ימינפ תרוקיב ח"ור לע םינוממה םירשהו הנירמה
 .םילילפ םישעמב ,רימא יבצ ,זאד קזב ל"כנמ תא

 לש ןיינע לע ןוירוטקריר ר"ויל ערונ" :'א-35 ףיעס לש ונושל הזו
 יוקיל וא/ו הרבחה תבוטב וא קוחב העינפ הרואכל הב ולגתנש הרבחה
 הנידמה רקבמ ,םירשה תעיריל יוחיר אלל ךייבעה תא איבי ,הלאב אצויכ

 הממ האצותכ וא ,הז בתכממ האצותכ .." תויתלשממה תורבחה תושרו

 .קזבל ץוחמ רימא ומצע אצה הול םסרקש

 רוז ,רצלמ ןוירוג רשאכ ,1996 רבוטקואב התיה הייבשה םעפה

 תורשח לע םיטרפ רסומה ,ההז הצופתביבתכמ חלש ,קזב ר"ויו בולנקוב
 ודי לע ושחכוהש ,לירק באוי ,רבעשל בולגקזב .ללכנמ דגנ הרואכל

 7 , . |  .םלועמ וחכוה אלו =
 באז ,בולגקזב ר"וי .רבעש עובשב סבולגב הפשחנ תישילשה םעפה
 תרשלו ,ינבל יפיצ ,תויתלשממה תורבחה:תושר תלהנמל חלש ,האופר
 ןוירוטקריד תבישי לוקוטּורפ לש קתעה ,תנבל רומיל תרושקתה

 בולגקזבל רשע" קבב רוטקריד

 .רלטיבו ינכט ףיעסב ולתנ ,ליגרת
 ולא .הפקת התיה רבכש הטלחה

 לארא ימע ןיב םיישיא תונובשח

 ןורחאהש ללגב הארנכ ,האופר באזל

 יזיא יבגל .ינוגראה יונישב קבאנ

 יידגנ עיבצה ךא דעב היה אוה ,יחופת

 הרשמ יאשונו םירוטקריר לש ןויסינהש תורשפאה הרכזוא וב ,בולגקזב
 המרזה רושיא יא ידי לע בולגקזב לש םוקניטט תקסע תא רפרטל קזבב
 ,ןיוצ הוולנה בתכמב ."םירז םילוקיש"ב ורוקמ ,רלוד ןוילימ 20 לש
 קוחל 'א-35 ףיעס בייחמש יפכ ,םינעוממה לא חלשנ לוקוטורפהש
 .קוחב העיגפל רשחב ןאכ רבודמ ,עמשמ .תויתלשממה תורבחה

 הרשה םע םואתב ,יחופת יזיא ,קזכ ר"ויל בתכמ החלש ,הבוגתב ,ינבל
 רפרטל הסנמ קזבש תנעוט בולגקזבש תנייצמ איה ובו תנבל רומיל
 עודמ .1 :תואבה תולאשל תובושת תשרודו ,םירז םילוקישמ הקסעה תא
 ,בולגקזבל 56-01 ,1,-בו 81'₪117.-ב תוקזחאה הכ דע ורבעוה אל

 1998 ראוניב 27 ,ת"נשת תבטב טיכ ,ישילש סוי ,נט"ייה  ,שפש

 העתב תונומת 3  םיעוצעצ 2167 שארב שאו ₪ פא-טרטס 37 טניופק'צב םיחוטב 4617 לויישכע םיקנזמ ([[ תו תצא 467 לכל קמו 6. תכלכולח הסיבכ 0 ק-ייהה דדמ 30.7 לטניאל ונצצה 7

 ורבעוי אל עודמו ,םייתנשמ רתוי הז הליעפ רבכ הרבחהש תורמל
 ודוהבו הירגנוהב קזב לש תויוליעפב ןאכ רבודמה ?דימ הלא תוקזחא
 .בולגקזב ירי לע תולהונמה

 םילהונמ ךא קזב ידיב תואצמנ הלא םיטקיורפב תוקזחאהש רחאמ .2
 אשונ ימ ,(השעמל הכלה םירוטקריד יונימ תוברל) בולגקזב ירי לע
 לפטל ידכ םיטקנגה םיישעמה םידעצה המו םהיבגל תוירחאב
 .הרורב תוירחא הז ןיינעל עובקל שי ןכש ,וללה תועקשהב

 םשל רלור ןוילימ 20 ריבעהל בולגקזב ינפב הבייחתה קזב םאה .3
 .רבעוה אל ףסכהש הכל תוביסה טוריפ ןכ םאו ,םיטקיורפב העקשה

 םיטקיורפה םוהתב לועפל ךישמהל קזב תנווכב םאה .4
 ?ךרר וזיאב ,ןכ םאו ?םיימואלניבה

 בולגקזב תוינממ 50% רוכמל הטלחה רבעב לביק קזב ןוירוטקריר .5
 ?אשונה תא םדקל ןוירוטקרירה תנווכב םאה .יגטרטסא עיקשמל

 בולגקזב ןוירוטקרידב ולעוהש תונעטל קזב ןוירוטקריד תבוגת המ .6
 תב הרבח וב ,הז םיניינע בצמ ?הב םידבועו הב הרשמ יאשונ ,קזב יפלכ
 אוה ,הלש םאה הרבחה םע רתויב ףירח תומיעב תאצמנ האלמ תולעבב
 .תורקל לוכי לכה קזבב לבא .ירשפא יתלב טעמכו רתויב רידנ

 ידכ ,הלשממה רושיאבו קזב תשקבל ,29.1.95-ב המקוה בולגקזב
 שיא לש תוליעפב ליחתה הז .קזב לש תימואלניבה תוליעפה תא זכרל
 ל"כנמ ,לואק קחציש אלא קזבב קוויש ל"כנמס היהש ,לירק באוי ,דחא
 תא רטפל ויתונויסינב לשכנש רחאל .קווישב ותוא הצר אל ,הרבחה
 תוליעפה תא זכרל לחהו קווישה תא בזע לירק :הרשפ הגשוה ,לירק
 .הרבחה לש תימואלניבה

 התמקה .בולגקזב המקוהש ינפל רוע תב-הרבחכ השעמל לעפ לירק
 ,רימשזרוצ ןיינבב תומוק יתש לש םיראופמ םידרשמ הידבועל המרת
 | = .ביבא לתב קזב תלהנה לומ

 הסינכ ,הירגנוהב ביהלמ אל טקיורפ ולש ןזאמב םושרל לוכי לירק
 םהב ,הפוריא חרזמב םבור ,םיטקיורפ תורשעו ודוהל דואמ תלשוכ
 .ל"וחל תועיסנב קזב יפולאל היריכב תא ךפהש המ ,בולגקזב הניינעתה
 ל"וחב הרבחה לש תללוכה הפישחה הדמע ,1997 רבמטפסב 30"ל ןוכנ
 .רלוד ןוילימ 38 לש ךס לע הלא םיטקיורפ ןיגב

 םילעופ ,קזבל תפתושמה ,תירגנוהה לטימא תרבח ,םויהל ןוכנ
 .םיחוור ןיידע השירפה אל ,בטאמ תירגנוהה תרושקתה תרבחו תועקשה
 .הירגנוה םורדב תוזוחמ 3-ב םיווק ףלא 76-כ הליעפמו הניקתה הרבחה
 םישרוחה תעשתב וליאו לקש ןוילימ 3.9 הרבחה החיוורה 1996-ב
 טקיורפה ןיגב הפישחה .לקש ןוילימ 2.5 הדיספה 1997 לש םינושארה
 .רלוד ןוילימ 7.8-כ לש ךס לע םויה תדמוע הירגנוהב

 הינופלטה לש טקיורפה יבגל .תורצב שממ בולגקזב ודוהב וליאו
 לע הססבתהש ,6:1"11, תצובק .ןוסאב רבודמש רורב םלוכל ,תיסיסבה
 תשר תסירפל ,ודוהב תוזוחמ 9-ב םיזרכמב התכז ,הליעפמ הרבחכ קזב
 םיריחמה .120/1 ידוהה תרושקתה ררשמ לש וזב הרחתתש הינופלט
 לכב תורחאה תועצהה תמועל םילופכמ רתוי ויה הצובקה העיצהש
 ,ידמ רתוי השולש םהש * העברא הדיב ורתונ העשתמ .םירוזאה
 םע יטפשמ תומיעב הכבתסה הלאב םגו - ירוקמה ןונכתל האוושהב
 .תויוברעה תא טלחל הצורה ,תרושקתה ררשמ

 םלוא עוקת וניא ,לאספ תירלולסה הרבחה ,ודוהב ינשה טקיורפה
 -ל ןוכנ .הצוחה הכרר תא תשפחמ בולגקזבו ,םיילכלכ םיישקל עלקנ
 תדמוע תיסיסבה הינופלטה טקיורפ ןיגב הפישחה ,1997 רבמטפסב 0
 לאספ לש ירלולסה טקיורפה ןיגב הפישחה וליאו רלוד ןוילימ 7.6-כ לע
 העציבש השרפה רלור ןוילימ 3.7 םכותמ ,רלוד ןוילימ 23-כ לע תדמוע
 השרפה עצובת יתנשה יפסכה ח"ודבש יופצ .1997 תיצחמב הרבחה
 .תפסונ

 בולגקזב הריספה 1997 לש םינושארה םישרוחה תעשתב ,לכה ךסב
 תורמל .ל"וחב םיטקיורפל םירושק םניא הלא םלוא ,לקש ןוילימ 2
 הילא ורבעוה אל הלא ,םיטקיורפה תלעב היהתש ידרכ המקוה הרבחהש
 אוה בולגקזב לש רספהה .קזב תבוחל םימשרנ םירספההש ךכ ,קזבמ
 .תוסנכה ספא לומ תואצוה לכה ךסב

 םילודגה תונולשכה רחאל הרבחב תבשחנ קזב לש ודוהל הסינכה
 באוי ,בולגקזב לש םרוקה ל"כנמה םע ההוזמ איהו ,תוגורחאה םינשב
 הגצוה ותורטפתה .בוזעל לירק ץלוא הנש ינפלש הביסה התיה וז ,לירק
 .הרבחה לש תילכלכה התואמצע לע קזב ישאר םע חוכיווה עקר לע זא

 ר

 ,ודגנתה קזב ישארו הלשמ ימצע ןוה ,לירק תסרג יפל ,השרר בולגקזב
 וסחייתה אל ,רצלמ ןוירוג ר"ויהו לואק קחצי ל"כנמה ,קזב ישאר
 ,קזב ןוירוטקריד רשיא ךכ רחא םיישדוח םלוא ,הנעטל יבמופב
 .בולגקזבל רלוד ןוילימ 30-כ לש ימצע ןוה ,םתצלמהב

 ר"וי היהש ,רצלמ ןוירוג ויה ודוהב ןולשכה לע םליש אלש ימ
 השענ לכהו ןוירוטקריד רבח היהש ,לואק קחצי זא קזב ל"כנמו ,בולגקזב
 ותונוכנ רסוחל תיזכרמה הביסה ,ילוא ,אוה ודוהב ןולשכה .ורושיאב
 .םוקניטט טקיורפ תא םויה רשאל קזב ןוירוטקריד לש

 ,להאקבנג רבצ בולגקזב ל"כנמכ ודיקפתל סנכנ 7 תליחתב
 ןמז .בולגקזבב שדח ןדיע לחהו ,הפועתה תורש תושר ל"כנמ רבעשל
 תורבחה תושר להנמ היהש ימ ,האופר באז הנומ ןכמ רחאל רצק
 .םישדח םינוויכל תכלל ולחה םיינשהו ,הרבחה ר"ויכ ,תויתלשממה

 ךותמ) םינקת 40% םהש ,םידבוע 5 ורטופ .תולעייתה התיה תישאר
 ןובסיחל איבה רברהו תחא המוקל ומצמוצ םיררשמה תומוק יתש 7
 לש - םיעבוכ 2 אשונ בולגקובב רבוע לכ .תוריכשה תואצוהב 50% לש
 לאי ,םיפסכו הלכלכ ףגא שאר .תוליעפ תריזו יפיצפס יעוצקמ םוחת
 לע הנוממ ,ןומולס ימוט ,ינכטה ףגאה שאר .ןילופ לע הנוממ ,ןמרב
 לפטמ ,ךבסייו לאונמע ,תיניוול תרושקת לע הנוממה .הירגנוה
 5051 -ב לפטמ ,רואמ יטומ ,הרבחה בשח ,םימעה רבח תונירמב
 .תוריזה לכב לפטמ ,יקסע חותיפל ל"כנמס ,גנו באז

 .תורצב שממ בולגקזב ודוהב

 רתוי ויה העיצהש סיריחמה

 תועצהל האוושהב םילופכמ

 ורתונ םירוזא העשתמו ,תורחאה

 הכבתסה םהב םגו ,העברא קר הדיב

 תרושקתה דרשמ םע יטפשמ תומיעב

 תויוברעה תא טלחל הצורה ,ידוהה

 שריש ,ירא-בוגו ל"כנמסל ןקתה לטוב :תולעייתהה ידעצמ רוע
 ךכו .אוה ורכש תא ןכרע אל ,לירקמ קטראטס יתרקוי ירלולס ןופלט
 אל הרבחה דוע לכ ןכדועי אל רכשה" :םישדוח רפסמ ינפל רמא אוה
 ."החלצה הארת

 \ ךהלעב רצלמ ןוירוג לש ןוירוטקרידב רכח היה ,האופר באז ,ר"ויה

 = .לועפל ירכ ותוא לצנמ אוהו קזכב רואמ רבוכמ רמעמ ול שי .לירק באוי
 = = וחי תא ךמוסו ,וינפב אלשו וינפב ,ירא-בוגב ךמות אוה .בולגקזב ןעמל
 / .הרבחב התע םישענה םיכלהמה לכ לע

 יש רובסה ,לארא ימע ,קזב ל"כנמ לומ איה האופר לש תיזחה
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 ו ףתיא

 לה :ולג .פדפ .וימוצקה וו /
 "אלל טופ ] ומ עיסכ פוקוס תקנה ות ל
 תה י"סגות .תחנפסלש ריד רול

 ּ ל ועו מישמ ריחו
 : תקע תב ל טיטקיזורפב

 ראס תפלה תועמ כ חב /

 3 8 תוטל
 93010 אל ףעפש 7 שמ שאת ּ,

 טיטקיולט 6 5 טו ,מיטקייוופמ
 ל צח ךוששיה ב תטטמ שאו 4

 ראפ לט : +7 ור חזיה

 "אשוח תא טדעמ .ורוטקיחדמ חול הראסללה 5

 .עפטת 'תפתפה .ןודמע ג וא רעראל .וחטנפצ מזהב -
 תרצה :לחפל :תשקצתהמ :
 7 ותו בלט

 38 חיפש

 הש 8 יי כ

 ושפה .תושו ץולהות ו

 :תומששתה :חרש .היעצק
 יוטה דיס לדפצפ המי א ל

 ךמסמה .בולגקזב לש ןוירוטקרידה תבישי לוקוטורפ

 הצירפבו תוששואתהב זכרתהלו ל"וחב קזב תוליעפ תא םויכ םצמצל
 הלביקש ימצעה ןוהה לכש היה המדנ םישדוח רפסמ ינפל .ץראב המידק-
 תא רוצעל חילצה האופר םלוא ,הנממ חקליי (רלוד.ןוילימ 30) הרבחה
 .הרבחה תפוקב רלוה ןוילימ 20 הז םוכסמ ריתוהלו ףחסה

 עיגה אל ןיירעש ףסכה לע רומשל ידכ יד ךכב ןיא יכ הארנ התע
 םוקניטט טקיורפ תא בולגקזב הצירמ הנש יצחכ ךשמב .הרבחה תפוקל
 תימוקמ רלולס תרבח --
 ,ןטסטרט | תנידמב

 תונירממ תחא רבעשל <
 טקיורפכ ,םימעה רבח
 רבודמ .הלש לגדה
 תרבחמ50 % תשיכרב
 ,תימוקמה רלולסה
 ,ןטסטרטב התע הדיחיה
 הרבחה .הלשממה ידימ
 היגולונכטב תדבוע
 ךדפא14 תילטיגידה
 .(תילארשיה םוקלס ומכ)
 :60"כ/הפ ךע הב ועקשוהו

 ריע .םילודג םירע
 רתוי ָהנומ ,ןאזק ,הריבה
 ןיא .םיבשות ןויליממ
 הינופלט ' הנידמב
 10,000 אלא תיסיסב
 לש םידבועה םינופלטה
 םיחיינ 7,000 :םוקניטט
 .םייונמ ףלא 50-כ םויה תכרעמה תלוביק .םידיינ 3,000-כו םיתבב

 ףסונ ןייכזל ןוישיר תתל הל רתומ ,הלשממה םע םכסהה יפ לע
 תינכותה .לארשיב ישילשה ליעפמה דובעי הב ,1\025 תייגולונכטב
 תססובמ ,בולגקזב ישנא ידי לע השבוגש יפכ ,םוקניטט לש תיקסעה
 ,םייונמ ףלא 29-כל עיגהל ידכ ,תונושארה םייתנשב יביסרגא קוויש לע
 .רתוי תולודג םהמ תוסנכההש םיריינ ףלא 20-כ םהמ

 ,ודוהבו הירגנוהב ,בולגקזב לש םימדוקה םיטקיורפב תויעבה תחא
 .רשיאו קדבש ילארשי ילכלכ ץעוי לע הכמתסה הרבחהש התיה
 .ויתוכרעה לכ טעמכ ודבתה ,רבעירב

 תינקירמאה ץועייה תרבח לש היתוריש תא בולגקזב השכר םעפה
 תרכח לע ןה תותואנ תקירב התשעש ,לטיל הד רותרא תעדונה

 לורק באוי .ול סחוי ודוהב ןולשבח
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 : ?וישנע םיקנזח 7 תשו תשא ₪ לכל קזבו

 סישדוחה תעשתב

 1997 לש םינושארה

 4.2 בולגקזב הדיספה

 תורמל .לקש ןוגליגמ

 ידכ המקוה הרבחהש
 ,םיטקיורפה תלעב היהתש

 הילא ורבעוה אל הלא ל
 יל

 םידטפההש ךכ ,קזבמ
 קוב תבוחל סימַשְרנ

 תעטסה עשכ העוי .מ

 מ פאו לטו נופלמח

 לועטבל )ב :תונשפ .וּפש

 904 9ע95 091 :עוג :ןחרוקריהב :םפותש רתע

 הקסעה תויארכ תא הרשיא ,הפתושכ ןטסטרט תנידמ לע ןהו םוקניטט
 הנושארה הנשה ףוסב רבכ םיחוור החיטבמה תיקסע תינכות התנב ףאו
 .םינש 3 ךותב העקשה רזחהו

 תויעוצקמ תויעב לכ ןיאו תלעופ רבכש הרבח איה םוקניטט תרבח
 לועפתהו םיפסכה ,קווישה תויעב תא .הליעפמ איהז תוכרעמה םע
 תויהל דעוימ ר"ויה ,ימוקמ ל"כנמה ןכלו ,םילשהל םילארשיה םירומא

 םג | ןכו | ילארשי
 ,קווישל םיל"כנמסה
 ךשמב .לועפתלו םיפסכל
 קזבל התיה הפוקתה לכ
 - םיללצ תפתוש םג
 לש תועקשהל הרבחה
 ,םילעופה קנב
 דואמ | תניינעתמש
 לע חוכיו רחאל .טקיורפב
 ץצופ וכלהמבש ריחמה
 ורשפתה ,ןתמו אשמה
 הרבחהו בולגקזב
 קנב לש תועקשהל
 יאנת לע םילעופה
 הרבחהה | :תופתושה
 רלוד ןוילימ 8 העיקשמ
 לש 50%"המ 15% תרומת
 רבדה תועמשמ .קזב
 הנטק קזב לש העקשההש
 ,רלוד ןוילימ 12-ל
 םולשת םהמ תיצחמש
 סנכות תיצחמו הנידמל
 תולע ,לכה ךסב .הרבחל

 ןוילימ 10-ו הנידמל רלוד ןוילימ 10 םכותמ ,רלוד ןוילימ 20 הקסעה
 .הרבחל רלוד

 הזוח אל ןיידע) בולגקזב םע המכסהל העיגמ תועקשה םילעופ רועב
 תרעו תושארב ,רבנע המלש ,קזב ןוירוטקריד רבח בשי ,(םותח
 תקסעו בולגקזב אשונל תובישי יתש השידקהש תועקשהו היגטרטסא
 רבחו תועקשה םילעופל רכשב ץעוי רבנע שמשמ תעב הב .םוקניטט
 ךלהמב .הרבחב תטלשה ,תועקשה םילעופ םעטמ הטדלט ןוירוטקריד
 ינפב תועקשה םילעופ םע היופצה הקסעה יטרפ וגצוה ,הבישיה
 .ירא-בוג יבצ ,בולגקזב ל"כנמ ידי לע ,םירוטקרידה

 תא להנלמ ומצע תא לוספל רבנע היה ךירצ םאה הלאשה הלאשנ
 םילעופלש הרבועב בשחתהב ,עיבצהלמ ענמיהל םג ילואו תובישיה

 רצלמ ןוירוג .ול סחוי אל ודוהב ןולשכה

 הכורעתב תונומת 2 םיעוצעצ 107 שארב שאו ₪ פא-טרטס 2 טניופק'צב םיחוטנ

 ךירצ יחייה אל" ?לעופל אציי טקיורפהש רורב סרטניא שי תועקשה
 תא .הזה אשונב ברועמ אל ינא" ,רבנע המלש רמוא ,"ימצע תא לוספל
 הז אשוגב יתעבה אל .הבישיה ףוסב ולעה םה תועקשה םילעופ אשונ
 ."ןאכל אלו ןאכל אל ,העד

 ךמת ,תועקשה םילעופ לש סרטניאל דוגינב יכ ,ןייצל שי הז רשקהב
 .טקיורפה שומימ ךרוצל בולגקזבל ףסכה תמרזה יאב תוצרמנ רבנע
 ונא .םימדוק ךריע יינע .הלאה םיפסכה תא ךרטצנש ןכתיי :רבנע
 הדובעה ילהונש ,רמול לוכי קר ינא .ןוגרא-הר לש בצמב םויה םיאצמנ
 ויה אל ,הדעווה ינפב ואבוהש יפכ ,םוקניטט טקיורפב בולגקזב לש
 ."תויהל םיכירצ ויהש יפכ

 .ףסכה תא רוצעל הטלחהל םיצרמנ רתויה םיפחודה ןיב תויה -
 הקינכט יל שי .תודבועה תא ריהבהל ךירצ ינא שאר בשוי רותכ"

 ."ןחלושה לע תודבועה תא םש לכ םדוק ינא היפל ,הדובע לש וזכ
 ?לייוחב תועקשהל תינורקע דגנתמ התא -
 םיכירצ ונא םויכ .ל"וחל תאצל ךירצ היה טלחהב םינש רפסמ ינפל"
 הרבחל תכפוה קזב .השרחה קזב תרכח תויופידע תא שרחמ לוקשל
 .הילא ןווכתמ ינאש השדחה הרבחה וזו ישפוח קושב הרחתמה
 שיש שיחכהל לוכי אל ינא היגטרטסא תדעו ר"ויכ .ונתשה תויופידעה
 הכירצ קזבש םיבשוח ונא ןיידע לבא .תויופירעה תעיבק לע העפשה יל
 לכל םידוגינו םיידדה םימרז לש םלוע אוה םויה םלועה .ל"וחב לועפל
 ."םש םיסנכנ םינטקה ונא ,הפ םיסנכנ םילודגה .ןוויכ

 רוצעל ןימאמ לכ םישוע םתא עודמ ,לייוחב לועפל ךירצ םא זא -
 ,תופידע תויקסע תויונמרזה לארשי תנידמב שי םא" ?בולגקזב תא
 ןוילימ 50 180א-ב עיקשהל ךירצ ינא םא ,לשמל .ןתוא ףידעא ינא
 ,ילש קושב תיגטרטסא תופידעו תילכלכ תופירע יל ןתונ הזו ,רלוד
 ."הז תא ףידעא ינא

 הרות אב התע .טיב קזב תא ונמזב לסחל ןיחלש הז תייה התא 7
 אל בוט להנמ .ומצע םע ןמאנ תויהל ךירצ רחא לכ" ?בולגקזב לש
 ."ןיינעל לועפל אלא דמחנ תויהל ךירצ

 רחאה .ל"וחב תועקשהל םילהנ 2 האופרו ירא-בוג ושביג םייתניב
 רשאכ ,תולעבהמ 50% וא הטילשה תשיכר ,םוקניטט טקיורפל המוד
 םיטקיורפה .יפסכה םוחתה לע תטלושו תופתושה תא תלהנמ הרבחה
 םהב םיטקיורפל איה הפיאשהו ריינה ירלולסה םוחתב םה םיפרעומה
 .23% לע הלוע ימינפה האושתה רועיש

 תעצומ םש ,רורווקאב בולגקזב םויה תמשיימ ינשה לדומה תא
 ררעה ,ןאכ .הנירמה תולעבב תאצמנה תרושקת תרבחב הטילש הריכמל
 הפיאשה .םיווק ןוילימ 2-מ רתוי לעב ליעפמ התויה אוה קזב לש ףסומה
 ןורתי רובע תלבקמ בולגקזב רשאכ ,זרכמב רדומתיש ריגאת שבגלאיה
 םימרוג ידיב םיקזחומ 20% דועו הרבחהמ % לש הימרפ ליעפמ התויה

 .םיפסונ םילארשי
 תחאה .םוקניטט טקיורפ לע םינוידב ולאשנ תובקונ תולאש המכ

 היינש ?םימעה רבח תונירמב םיקסע תושעל שקעתהל עודמ :תיללכ
 ףסומה ךרעה היהי המ ?רלולסב קזב ללכב הניבמ המ :רתוי תינטרפ
 קוב םאה יןלוכמ תינורקעהו הלודגה הלאשה ןבומכו ?הרבחב הלש
 רב;תוליעפב עיקשהל ללכב הכירצ

 תובקעב ,חופת יזיא ,קזב ר"ויל ינכל יפלצ התנפהש תובקונה תולאשב
 העיבקה תא הפקיש אלא הרמע העיבה אל איה ,בולגקזב לש בתכמה
 הטלחה רבכ התיהש ןוויכמ ,רתיה ןיב ;הניקת אל היצאוטיסב רבורמש
 :רמאנ םירבדה לש אפייסב םלוא ,הרבחל-הלוד ןוילימ 20 םירזהל
 לולכמ סיסב לע ,בולגקזב ל"כנמל קזב ל"כנמ ןיב ועבקייש םיאנתב"
 העמשנש יפכ ,לארא ימע ,קזב ל"כנמ תסרגל ,"םייטנוולרה םילוקישה
 .ףסכ ןיא םג ןכלו םיאנת ועבקנ אל ,היגטרטסאה תדעו תבישיב

 ולתנ ,ליגרת בולגקזבל ושע" :קזבב רוטקריד רמוא וז הנעט לע
 םיישיא תונובשח ולא .הפקת התיה רבכש הטלחה ולטיבו ינכט ףיעסב
 יונישב קבאנ ןורחאהש ללגב הארנכ' ,האופר באזל לארא ימע ןיב
 יחופתו לארא ."דגנ עיבצה ךא רעב היה אוה ,יחופת יזיא יבגל .ינוגראה
 = .ישיא עינמ לכ ןבומכ םישיחכמ

 םיכסה האופר באז ר"ויה .ןייארתהל ןכומ היה אל בולגקזב ל"כנמ
 .ל"וחב עיקשהל ללכב הכירצ קזב םא ,תינורקעה הלאשל קר סחייתהל
 ךירצ לבא ,ץוחב םישלו תועקשהה לכ. תא תחקל ךירצ אל " :האופר
 20 .הרבחה לש תיתנשה תועקשהה תמרמ 5%-מ תוחפ ,קלח תחקל
 תורבח לכ .ץראב תועקשהה תניחבמ ךכ לכ םייתוהמ אל רלוד ןוילימ
 ידכ ,הצוחה תואצוי ,תורחתל חתפנ ןלצא קושהש םלועב תרושקתה
 ."קזנה תא ןיטקהלו םש חיוורהל

 .ותוא הניטקה אלו קזנה תא הלידגה קר בולג קזב ,הכ דע -
 וקרבנ אלש םיטקיורפל וסנכנ .תויועט הברה ושע ונל םימרוקה"

 ,םיריהז רתוי הברה םילדומ ונעבקו םיחקלה תא ונקפה ונא .ךירצש ומכ
 ונכלה אל המלש הנשש הדבוע .םייניע עבשב טקיורפ לכ םיקדוב ונא
 ."ןילופב זרכמב ררומתהל ןויסינ רבלמ ,טקיורפ םושל

 ןוצר לע ,רחא תופידע רדס לע םירבדמ קזב ןוירוטקרידב -
 .לייוחב אלו ןץץראב םיטקיורפב עיקשהל

 - ב ,ינורטקלא קנראב ,תורחתל הנכהב ןאכ עיקשהל הכירצ קזב"
 יחוורמ הברה ונחקל םוקניטט תקסעב .םיפסונ םיטקיורפבוז[50א
 ריחמ תא ןובשחב ונחקל אל ,70% לע בושיחה תא ונישע .ןוחטיב
 ."תיחוורו תיביטקרטא תיקסעה תינכותה ןיידעו ,םירישכמה

 החרטה תא הווש הזש םילודג ךכ לכ תויהל םייופצ םיחוורהו -
 ?ןטסטרטל עיגהל

 .2000 תנש ירחא םיחוורל םג גוארל ךירצ לבא ,תיחוור קזב םויה"
 תואבה םינשב ,החיוורמ אל םויהש ,הירגנוהב לטימא ומכ הרבח םג
 חיוורנ ןאכ .םוקניטטל לטימא ןיב לדבהה הז .הפי חיוורתש קפס ןיא
 ."הנושארה הנשב רבכ

 1998 ראוניב 27 ,ח"נשת תבטב טייכ ,ישילש סוי ,קט-ייה
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 ואדנל יפא

 תורש יפוליח תא דרש אוה .קזב תודלותב רתויב שקיעה ברקה והז
 םיאבו םיאצוי םלוכ .הרבחה ר"ויו ל"כנמ יפוליחו ררשמה ל"כנמ ,תרושקתה
 .ראשנ טנרטניאה לע ברקה קרו

 .תרושקתה תרשכ ינולא תימלוש תפוקתב רוע הלחה הנושארה הכרעמה
 טנרטניאל רושיק קפסיש 135 תוריש תמקה לע ,רושיא אלב ,הזירכה קזב
 קזב ישאר לש םיעומיש רחאל ,הטילחה ינולאש אלא .םינמרזמ תוחוקלל
 התיה הליחת .הז תוריש קפסל קזבל רשפאל אל ,טנרטניאה תורבח ישארו
 רשג תווהל לכות קזב היפל ,הרשפ העבקנ ןכמ רחאלו תירוגטק הטלחה וז
 םהיתוחוקלל ףסונ) םינמרזמ תוחוקלב וצריש טנרטניא יקפסל ךבלב
 .(םיעובקה

 אשונה תא התלעה ןוטלשה יפוליח רחאלו ,הטלחהה תא הלביק אל קזב
 ררבתה זא .הטלחה התואל איה ףא העיגהש ,תנבל רומיל הרשה ינפב שדחמ
 טנרטניאה תמוצ ךרר ,םיימוקמ טנרטניא ירתאל רישי רושיק תקפסמ קזביכ
 .תמוצהמ קתנתהל הל הרוה דרשמה .תילארשיה

 ,קזב ל"כנמו תרושקתה ררשמ יל"כנמ ופלחתה םישדוח 10:כ ינפל
 יקפסל רושיק 135-ב תקפסמ קזבש ררבתה םייתניב .שדחמ ררוע תה אשונהו

 םילארשי םירתאל רושיק םירשפאמ םבורו טנרטניא ירתא לע םלוכש ,ערימ =
 ,י םירחא <

 ,רומאכ ,טילחה ררשמה =
 - "ב עדימ יקפס ויהי אלש
 רושיק קרו ךא אלא ,35

 םלוא .טנרטניא יקפסל =
 היחנההמ המלעתה קזב

 יקפס תא הדירוה אלו .
 ל"כנמס .תורישהמ ערימה
 לצרה ,הרבחה לש קווישה
 יכ הבוגתב רמוא ,רזוע
 ךמסמ תא תרמול קוב
 ררשמ לש תוינירמה
 ביגהל תרמועו תרושקתה
 םייתניב םא הלאשל .ןילע
 רחא אלמל הכירצ איה ןיא
 רזוע הנע ,ררשמה תייחנה
 אשמ לש ךילהת והזש
 הערכה ןיירע ןיאו ןתמו
 .תיפוס

 .ףסאמ ברק והזהשעמל
 תנוכתמהש רורב םלוכל
 תרמוע 135 לש תיחכונה
 אובת המוקמבו ,םלעיהל
 יקפס אלל ,תרחא תנוכתמ
 ריבעתש וזכ לבא ,ערימ
 העונתה תיברמ תא הכרד
 רושיקה תורבח לא
 וז תנוכתמ .טנרטניאל
 יחופת יזיא .םעט רסח ןוידל ןמוז לארשי וב בצמ רוצית

 הב םלועב הדיחיה היהת
 תוחוקלל תוריש ןתניי
 םינמדזמ | טנרטניא
 .תרדוסמ הכימת ולבקי םג ילואו ,שומיש תוקד יפל ומלשיש

 ו יקפס לע םג םכסומ תויהל ךירצש - ןנכותמה טירסתה יפל =
 םימיב .תורפס 4 ןב ,תמודיק אלל ,יצרא רפסמ לבקל קפס לכל קזב רשפאת
 .ן80א יווקב םג ךומתיש יצרא (גויח ידקומ) םיפופ ךרעמ הרבחה המיקמ הלא
 רובעל ורבעיש טנרטניא תורכח .םיליגר םיווקב קר ךמות םייקה ךרעמה
 םיאנתב תורשקתה ןהיתוחוקלל ועיצי ,קזב לש םיפופה ךרעמ תועצמאב
 עיגיו תורפס 4 ןב רפסמ גייחי יונמה .ץראב םוקמ לכמ תימוקמ החיש לש
 .135 לש תכרעמה ךרד ,שיגריש ילב ,ולש קפסל

 תורכח לכל השיג רשפאמה ךסמ ולכקי ,135-לוגייחיש םינמדזמ תוחוקל
 טנרטניאה תרכחל ןהו קזבל ןה ומלשיו ,קזב םע םכסה לע ומתחש טנרטניאה'
 הזש הארנו ,הקדל תורוגא 2.9 לע םויה דמוע קזבב ריחמה .הקדל ריחמ
 הרובע םג הייבגה תא עצבת קזב .השדחה תנוכתמב ריחמל סיסבה היהי
 הכימתיתוריש רובע הייבג עצבל לכותםג איה .טנרטניאה תורבח רובע םגו
 .םינמדזמ תוחוקלל תורבחה ועיציש

 וניאש ,יחכונה םיפופה ךרעמ םע ,התע רבכ הקלחב תדבוע וזה תנוכתמה
 תובשוי ןהו ןהלשמ יאמצע םיפופ ךרעמ ןהל ןיאש תורבחשי .!8סא"ב ךמות
 םיפופ ךרעמ תוליעפמש ,בהז טנרטניא ומכ ,תורחא שי .קזב תיתשת לע
 .135 ךרר םינמדזמ תוחוקלל השיג תורשפאמ ךא יאמצע

 ריבסו ,135 תורישב תחכונ אל ןיידע ,ן'זיווטנ ,קושב הלורגה הרבחה
 םירחהל ךישמת איה ,ערימ יקפסל םג רושיק תקפסמ קזב דוע לכש חינהל
 םכסהל עיגת ן'זיווטנו 135-מ ודריי ערימה יקפסש אוה יפצה .תורישה תא
 לודגה םיפופה ךרעמ תא חנזת איה םא ,איה הלודגה הלאשה .קזב םע =

 .קזב התע המיקמש הזל רובעת וא ,המיקהש

 הדואפהת ושוזניש םלנוב

 ןייטשנניבור דש הגצהב
 תרעווב יטסילאירוסה ןוידל תוניצרב וסחייתהש םידיחיה יכ הארנ

 דנא לבייכל רשפאמה םכסהה לע ,םיפסכה תדעו לש הטרפהל הנשמה |
 ויה םהו .םיאנותיעה ויה ,20%-ל קזבב הקלח תא לידגהל סלרייוו
 .ןוידב ליעפ קלח וחקל םהו ,רחא תסנכ רבח לומ השולש

 לטניאל ונצצה 46

 המשא תשפ[שטקתה,

 תוערהמ ודירוי אל םתוא
 עירפהל המל זא ,םיבהוא ךכ-לכ םה .יתימא ןמור ,םנרמניאהו קזב

 ןונמא ,ןוידב המעטמ ריחיה ףתתשמהו הדעווה ר"וי לש ורעצל
 םסלוכ .ותוחכונ תא ורכזיא אל טעמכ םייאנותיעה םיחווידה ,ןייטשניבור
 ןוידב ,ןייטשניבור לש הגצהב הרואפת ושמישו תונתייצב םש ובצייתה
 ינד דרשמה ל"כנמ ,תנבל רומיל ,תרושקתה תרש :תילכתו םעט רסח
 ץעויל הנשמה ,ינבל יפיצ תויתלשממה תורבחה תושר תלהנמ ,ןזור
 קזב ל"כנמ ,יחופת יזיא קזב ר"וי ,רסמ-ןמחל הדיוד הלשממל יטפשמה
 .ריפכ המלש קזב ירבוע תוגיצנ ר"וי ,לארא ימע

 הטילשה ןיערג אשונב הלשממה תטלחהש תנבל םש הרמא ןכא םאו
 םג (תונותיעב בתכנש יפכ) ראורבפ תישארמ רחואי אל לבקתת קזבב

 .םימי םייעובשמ רתוי הברה ירה חקית התנכהו ,תורבחה
 דנא לבייכ שוכרת רציכ התיה הנשמה הדעווב הלאשנ אלש הלאשה

 ושכריי ןהש איה קרפה לע תדמועה העצהה .תוינמה תא סלרייו
 ןתוא שוכרת לבייכ ,תחאה .תורטמ יתש וגשוי ךכו ,הקפנהה תרגסמב
 .רתוי הובג היהי ילואש הירחאש קושה ריחמב אלו הקפנהה ריחמב
 תופוק לש ןתפוקל אלו קזב תפוקל תורישי סנכית הרומתהש ,היינשה
 .ןהינימל למג

 הכירצ השיכרה ,3% לש תוינמ תליבח חיטבהל ידכש איה היעבה
 םגש ,איה הכרעהה .הזכ הניא לבייכו ירסומ עיקשמ ידי לע עצבתהל
 אל ךרעה תוריינ תושר ,הנידמהו לבייכ קזב לש ןנוצר היהי הז םא

 .ישפוחה קושב תוינמה תא שפחת לבייכו רשאת תושר אלא השיגמ איה אל העצהה תא ירהש .הגצההמ קלח היה הז

 םיוענא[שהנ
 םיבועורלנו

 םיבשחמ תרושקת ידותיל זנות

 -** |ח(100₪6010ח 0 5
 ה 5

 ןוסידר הירומ ןולמ 8
 ילכ תא הגרדהב ךפוה תע לכב ינכדע עדימב ךרוצה .ימלועה בושחמה קושב הצואת הנורחאל תורבוצ תודיינ םיתתנ תרושקת תוכרעמ
 ,תויאשמ) םילודג בכר יצ תוליעפמה תורבח לש ךלוהו לדג רפסמ .תינוגרא םינפה עדימהו בושחמה תשרמ דרפנ יתלב קלחל בכרה

 .הרבחה תקופת רופישו הדובעה לוהינל תודיינ םינות) תרושקת תוכרעמ תוניקתמ ('וכו למשה תורבח ,םיחילש יתורש ,תוינומ

 \ 191 67258 ם"תלת

 םינותנ תרושקת יתורש לש הרידח היופצ הבורקה הנשב רבכו ,ץראל סג עיגהל תדמוע (א/1ספו!6 066[00) דיינה דרשמה תכפהמ

 צראב תולעופה תויטוחלאה תותשרהמ קלח יבג לע

 םיליבומ םינקת רפסמ וגצוי ןכ ומכ .הז קוש חלפב סיצופנה סיתורשהו דויצה ,סימושייה ,תויגולונכטה תא גיצהל הניה רנימסה תרטמ

 םויכ תוארנ ןהש יפכ קושה תומגמ ורקסייו

 רנימסה ןכות

 יטוחלאה סלועה .1

 החלצה ירופס - תיטוחלא םינותנ תרושקת ימושיי .2
 ((00116 1ל) תודיינ תותשרב 107/17 תכימת 8 :

 ( 41018, (109106%) תויניינק תותשר .9
 ([ע6ח תיגולונכט) ?הלורוטומ לש 1185 תשרב יופצ המ .10 1 (10א1ג, 60[, 081) תוליבומה תוירלולסה תויגולונכטה תריקס .3
 (ישילשה ליעפמה") 025%1 תותשרב םינותנ תרושקת .4
 תואמגוד ,תונורקע -622ת ןקת .5
 1חז3ח6( "ב תויטוחלא תותשר בוליש .6
 תיטוחלא תשרמ [ח!6ח6 -ל השיג 7

 (07 תרבח לש 10/1. לוקוטורפ)

 תויטוחלא םינותנ תותשרל הצק דויצ .11 1
 תויטוחלא עדימ תוכרעמב בכר ילכ רותיא יתורש בוליש .12
 ימלועה קושה לע ברקה .3

 !תויטוחלא עדימ תוכרעמל לשב ילארשיה קושה סאה .14 |
[ 
[ 

 תיתכרעמ הנבה בייחמ וקוסעש ימ לכו תוכרעמ יחתנמ ,קוש יחתנמ ,עדימ תוכרעמ ילהנמ ,בשחתמ תודיחי ילהנמ ,םיל"כנמ
 .תודיינ תוכרעמל םינותנ תרושקת יאשונב הפיקמ

 תותיפב תקסועה 06016% (0זהזתטוה108110ז| תרבחב םינותנ תותשרל ריכב תוכרעמ סדנהמכ םויכ שמשמ דניו לאנומע
 תותשר סוחתב םיחמומה יריכבמ אוה לאונמע .תויטוחלא תרושקת תוכרעמ חותיפב תקסועה (006016% (סזוזתטהו61ו0ה
 .תמדקתמ תרושקתב םסיאשונ לש בחר ןווגמב הכרדהו ץועי ,חותיפב רישע ןויסנ וירוחאמו תותשרב עדימ תחטבאו םינותנ

 03-6385858 לט ,03-6889207 סקפ םיסנכל סושיר זכרמ - םיבשחמו םישנא :לא

 המשרה ספוט יל וחליש אנא "1מ1800061:0מ 10 וצ1ח655]6 0213 ₪6(צ%5-0" אשונב רנימסב ףתתשהל ןיינועמ ינא !ןכ
 הרבור סשסש .יזבש

 .סקפ 'לוכ .דיקפת

 זומשרה ספוט הולשמל תקייודזכ תבותכ

 (15%+ עוראה רחא סימלשמל) גיצי רעש י"פע ח"שבו מ"עמ + 5390 רנימסשה ריחמ
 תופתתשהה ימד *ל"שמ 50%-ב בייוהת כ"הא-עוראה ינפל םימי 3 דע תוטפתתשהה לוטיבל תורשפא *

 לוטיבל תוכזה םמצעל םירמוש םיבשחמו םישנא * .טמ תוארוהל םאתהב ודיבעמל וא ףתתשמל תרכומ האצוה םה

 .תואצרה יריצקת תרבוה תחטבומ אל ןויעה םוי רקובב םימשרגל * .םאתהב םיייוניש וא  עוראה

 1998 ראוניב 27 ,ח"נשת תבטכ טיכ ,ישילש סוי .קט"ייה

 הנורעתב תונומת 22 םיעוצעצ 201 שאונ שאו 0 א-טרטמ 5% טניופק'צב םיחוטב 47  ?וישכע םיקנזמ 12] תשו תשא 01 לכל קזבו 1 תכלכולמ הסיבכ 41 קט-ייהה דדמ 0

 א!
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 לואש -םש הרואנ

 ורחסנש םיתורישהו םירצומה ללכ לש רעושמה ללוכה ךרעה
 רלוד דראילימ 327-ל הנשה רלוד רראילימ 8-מ לרגי טנרטניאב
 .'ץרסיר רטסרופ יפ לע ,דבלב ב"הראב 2002-ב

 תוחקול ןה .ץראב יארשאה תורבח תא והשמב שיחמ הזש אל
 ,הזיו .םוחתל והשמ רוחיאב ,וישכע תוסנכנו ,ןמזה תא ןמצעל
 תוכרעמ תנקתהל םכסה תמיתח לע ץראב עובשה הזירכה ,לשמל
 קוידב םה ריתע הזיא לע) דיתעב ורשפאיש ,תוינורטקלא תוחיטב
 תואקסע עוציב (?םיבשוח
 סיטרכ תועצמאב טנרטניאב
 .יארשא

 טנרטניאב תונקל
 רוביצל העידומ ,5ש1 ,ועדחה םימולשתה תחטבא םרדנטס תייצילאוק
 יחימרכב וועמחועת לא ,ונכש םרדנמסה תא ליעפ] אלוע דע :םיועלוגה

 הייעמהמ וענמיה :החמומ ד"וע .ןכוסמ הז ,םנרמנאב יארועא

 הזיו תרבחש רובסל ועטי סיטרכה יקיזחמש ןפואב ,תועטהל לולע
 תנתונכ .טנרטניאב םיעצבתמש םימולשת תרבכמ הנניא ל.א.כ
 ."היעטהמ ענמיהל תבייח הזיו ,ןכרצה תנגה קוחל םאתהבו ,תורש

 הריבסמ ,טנרטניאב םיקפסל ל.א.כ הזיו לש השיגה יבגל
 יסיטרכ יטרפ לבקל ץראב קסעה יתב לע םירסוא ונא" :תרבורה
 קוושת לא וא רתא ךל השעת לאב רבודמ אל .טנרטניאב יארשא
 יטרפ תא לבקת לא ,הינקה עגר לש תיפוסה הדוקנב ךא ,ותוא
 אוצמל ןויסינ שיו הנירע הרוצב םהל רסמנ רוסיאה ןפוא .סיטרכה
 םיטרפה תא לבקל םתוא בייחל לשמל ומכ ,םייניב תונורתפ

 איה תועמשמה .ונלומ תימלועה הזיו תכרעמב טנרטניאה תא
 לבקל םישקבמו ילארשי סיטרכ םידבכמה םלועב םיתוריש יקפסש
 ההוזתו ונילא עיגת רושיאל השקבה םא .בוריסב םילקתנ - רושיא
 ינפל העונת רושיא קדוב אל קפס םא .םוסח הז - טנרטניאב השקבכ
 דבוכי ןכלו ,םיליגר הזיו יצורעב תומישרב ונילא רבוע הז ,התלבק
 הבושת ולבקי ,םיצעייתמו םינופש ץראב םיקפס .הליגר הקסעכ
 היה ןכלו םילארשי םישמתשמ לש הלודג תומכ גציי מבי .תילילש
 רושיא ושקבי םא ,ךדיאמ .וזה הדקירבה לע הלעש םינושארה ןיב
 ולבקי - טנרטניאב הריכמה ןפוא תא ושיגדי אלו ןופלטב תוקסיעל
 םוסחנו הזה רתיהה לע רבוע ץראב ימ שפחנו עיקשנ ונחנא .רתיה

 ."םיקפסל םיזוח קתננ טושפ ,םתוא

 תוכמש ירה ,ןילופונומכ םירדגומ ויה םה םא" :היבר ד"וע וליאו
 ראשה ןיב םהילע רסאנ היה ,םייקסעה םילבגהה קוחל 29 ףיעס
 םיפופכ ויה הזכ הרקמב .םיתוריש קפסל ריבס יתלב בוריס ברסל
 ילעב לע זא יכ ,רבדה ךכ אלו ליאוה .םייקסע םילבגהל ןירה תיבל
 ,ל.א.כ הזיו םע םידיחא םיזוח םהש ,םיזוחה תא קורבל םיקסעה
 סיטרכ תועצמאב טנרטניאב תישענש הקסע .םהיתויוכז תא אדוולו
 הקסע רמולכ ,רסח ךמסמב הקסע ,בויח יסיטרכ קוחב הנוכמ יארשא
 הרומ קוחה .גיצוה אל יארשאה סיטרכ הבש ,קפסה ןיבל חוקלה ןיב
 30 רותב יארשאב תרבחל עירוהל חוקלה לוכי תאזכ הקסעב יכ
 "< ץציבש וא ,הקסעה תא עציב אל אוהש ,ןובשחה טוריפ תלבקמ םוי

 הזיו ל"כנמ ,ישמ יבצ ירברל
 5₪7-ה ינקת םושיי ,ל.א.כו
 תועונת תחטבא טררנטס)
 615 ,ל.א.כ ירי לע (תשרב
 תגיצנ) הרירמו בושחימ תוכרעמ
 תגיצב) טיפסכ ,ס
 טפוסורקימו ( ₪
 רחסמ ףקיה רשפאי ,לארשי

 ,טנרטניאב החוטב הרוצב ,לורג
 םלועה יבחרב םילארשי ירי לע
 םילארשי קסע יתבל ןהו
 .:ל"וחבו ץראב קוושל םישקבמה-
 ב םושיי םע ,ישמ לש ותכרעהל
 עיגי ל:א.כ י"ע ץראב ןקתה
 תוחטבואמה תושיכרה ףקיה
 :) לארשימו לארשיב טנרטניאב'
 | - דראילימ 3-ל 2000 תנש רעו
 תו ו לקשה

 םידראילימה תשולש תורמלו
 לע םירבדמש תורמלו ,וללה
 ,תוחפל הנש רבכ שרחה ןקתה-
 םושייל טולייפב ל.א.כ אצת
 הצובקל '98 תיצחמב קר 7%
 תרגסמב .קסע יתבו תוחוקל לש
 םימושיי וקדבי טולייפה"
 םירשפאמה לארשיל םיידוחיי
 םימולשת תואקסע יגוס עוציב
 ךשמיי טולייפה .טנרטניאב ,טידרק הזיו ומכ ,לארשיל תוידוחיי
 טנרטניאה - םתניחבמ - חתפיי '98 םות תארקלו םישדוח רפסמ
 יקיזחמ תוחוקלהו םיקפסה ,קסעה יתב לכל חטבואמ רחסמל
 .לארשיב ,ךכב םיצפחה סיטרכה

 ושענש תואקסיע דבכת אלש הזיו העידוה ליבקמב ,בל ומיש
 תכרעמה לש התלועפ תליחתל רע ,םילארשי ידי לע טנרטניאב
 םיקפסה ןיבל ,תוחוקל לע וזה הזרכהה תעפשה ןיב לידבהל שי .וזה
 לע העיפוהש העדוהה חסונ הז .הזיוב שומיש םישועה קסעה ילעבו
 ןיאש היתוחוקלל עירוהל תשקבמ ל.א.כ הזיו תרבח" :חוקלה ףד
 תואקסע עוציב ךרוצל םתושרבש הזיוה סיטרכ יטרפ תא ריבעהל
 םילולעה םימרוגל ערימה תפילד בקע ,טנרטניאה תועצמאב
 םייפסכ םיקזנו תוחונ יא דחיב ענמנ ךכ .ןיקת אל שומיש וב תושעל
 סקפה ,ןופלטה תועצמאב תונמזה עצבל רשפאש ןבומ .םירתוימ
 ."טנרטניאב תונמזה עצבל ונרעצל ןתינ אל ךא ,רימת ומכ ,ראודהו

 ףושח ןהל תונכסה תא השיגדמ ,ל.א.כ הזיו תרבור ,רשיילפ תעפי
 תומייקה תולבגהה תא הריהבמו טנרטניאב יארשאה סיטרכ עדימ
 ,תוחוקלה יפלכ" :תחטבואמה תפרעמה תלעפהו יוסינה םותל דע
 םיקזנ הברה שי יכ ,טנרטניאב תואקסיע עצבל אל הצלמה ונמסרפ
 המכ ינפל ,המגודל .581  טרדגטסב תחטבואמ הניאש תכרעמב
 ,הנטק הינקל ורסמנש ילארשי לש רדוב סיטרכ יטרפ ,תועובש
 .קנע תוינק עצבלו ףייזל הסינש והשימ ירי לע םעפ 2,500 ולפכוש
 טנרטניאה יכ ,דגנ םיצילממ ונא ךא ,תאז רוסאל םילוכי ונניא
 ילארשיה קוחה יפל םיביוחמ ונא םא םגו ,ףויזל המרופטלפ איה
 ."חוקלל יאדכ אל הז ,הלא תוקסע חטבל

 תא ריבסמ ,טנרטניאב טפשמל החמומ ,היבר םייח ד"וע
 שמתשמ חוקלל הערוהב םירבדה חסונ" :וז העדוהבש תויתייעבה
 תסונה ןכל .דבלב הצלמה וזש תרסומ תרבורהש דועב ,יוויצ ןושלב
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 טיפסכו סא.מא.יס ,ל.א.כ הזיו ,טפוסורקימ יגיצנ :םימולשתה תאיצילאוק ?דחא ףא וא ונחנא וא

 םיקסע יבגל .םהלשמ חוקל רפסמ קיפנהל זאו סקפב וא ןופלטב
 הקסע לכש םישקבמ ונאו תוינקדקדה תוקידבה תא ונרבגה ,ל"וחב
 ."ץראה לש הזיו זכרמב רושיא לבקת

 ערימה .םיזגורו םיכובנ לארשיב םיצולחה טנרטניאה יקסע ילעב
 הלהב רצויו לבלבמ ,םיקפסל ןהו תוחוקלל ןה ,הזיו הציפמש
 ולחהש ינורטקלא רחסה ילגלגב רמסמ והז ,ןכ לע רתי .תרתוימ
 ץילב רעס הנה .םלועה ראש ירחא יתועמשמ רוגיפב ךכ םג עונל-
 הנשכ רבכ לעופה ,ילאוטריו םיבשחמ ןוינק תליעפמ ,טנלסקאמ
 ושע הזיו" :יארשא סיטרכ תועצמאב תנווקמ הינק רשפאמו יצחו
 ןופלטב ןימזהל .תינוציק הרוצב רוביצה תא ריחפהש ףרוג דעצ
 ונחנא לעופב .טנרטניאב תויונחמ ןכוסמ רתוי הברה הז הציפ
 אל הזיו .םויב תואקסע 7-10 ,הזיו תועצמאב טנרטניאב םירכומ
 וז טנרטניאה ,יקוח אל הזש יל רורבו הזכ רוסיא לע יתיא ורביד
 ".רבר לכל תינופלט הקסע

 בקע ,ןיירע טקונ ,ףסונ ילאוטריו ןוינק ,רטנולפמ ןושחנ בירי
 רבכ" :חוקל רפסמ תקפנהו ןופלטב םיטרפה תחיקלב ,תולבגמה
 ךא ,טנרטניאב םיקסעל םירושיא תבכעמ לארשי הזיו ןמז הברה
 יל תיארנ םיקפסה יפלכו תוחוקלה יפלכ םהלש הנורחאה הזרכהה
 לבקא םא םג ירה .קוסיעה שפוח תלבגהב תלבוגו תיקוח אל שממ
 יתוא עקות קר אל הז .רתוי םידחפמ םישנא וישכע ,םהלש רושיא
 תא םיעקות םהש אלא ,ףוס ילב תורחת הפ היהתש יריצמ ,קפסכ
 ."ץראב תיגולונכטה המדיקהו תוילאוטריווה תוינקה

 תא ריהבמ ןכא ,הזיוב םירושיאו ןוחטבל ל"כנמס ,היפלא ךורב
 ונלקתנ" :םינפ יתשל תעמתשמ הניאו תיררצ דח איהו ,הנומתה
 תותימא קודבל םלועב טנרטניא יצורע ךרד וסינ םינפייזש העפותב
 ,מביב ראשה ןיב הרק הז .הבינגו ףויז ךרוצל יארשא יסיטרכ לש
 ונמסחו השק הטלחה ונלביק .תילארשי אל תימלוע תיקפס איהש

 : - הרבחה תבייוחמ ,הזכ הרקמבו ,וב בייוחש הזמ רחא םוכסב התוא

 ,הקסעה העצוב ןכיה רשק ןיא .םוי 15 ךות םוכסה תא ול ריזחהל
 ."טנרטניאב וא סקפּב ,ל"וחב וא ץראב

 םושה תא םתגרה
 -תייטנ ,תנווכמ תוינידמב רבודמ.םא גשומ יל ןיא
 םה ילוא .ינוצר-אל סקלפר םתס וא ,תננכותמ בל
 תויטיאה וא ,תבחסה לבא:.םיניבמ אל טושפ
 יארשאה תורבח תוסנכניהבש ,תילאימולשה
 תיתשתל םידסוממה ןהיערמ רבחו תוימוקמה
 .הרימא איה ימוקמה טנרטניאה קושב םימולשתה

 ,ןאכ אל ונחנאש רע :אוה וזה הרימאל ילש שוריפה
 יאכדמו םילפרועמ םירסמ :יעצמאה .םייק אל קושה
 ילארשיה טנרטניאב רחסמה .שורגב תודחפה ,החימצ
 ןיא ,רחסמ ןיא .םולכ ןיא ,ףסכ ןיאש הפיאו .ןוונתמ
 ול לבונ המזוי לרב לכ .קוש ןיא ,ןכות ןיא ,םוסרפ
 .םהירחא םילודגה .םינושאר םילפונ םינטקה .וטיאל

 תועצמאב השיכר עצבל תינכט היעב םוש ןיא
 לוכי רושיאה .תונווקמ תויונחכ יארשא יסיטרכ
 רושקה ףוג אוהש ,א.ב.ש לומ ,ןייל-ןוא לבקתהל
 עצבתמ הזש ומכ קוידרב ,יארשאה יסיטרכ תורבחל
 ןומה שי .טיפסכה ןופוסמ לש יטרדנטסה םדומהמ
 ומפ ,קוידב שממ ,קוידבו ,ךילהתה תא חטבאל תוטיש
 ןופלטב הציפ ןימזהל :רמוא טנלסקאמ ץילב רעסש
 תחטבא תוטיש ןומה שי טנרטניאב .ןכוסמ רתוי הברה
 ילוא .ןיא - ןופלטב .אל ןקלחו טרדנטס ןקלח - ערימ
 .הציפה תותשר יפינסב אל לבא ,ןכ רסומב

 ירלופופ שומישל היצמיטיגלה ןתמב תוהמהמתהה

 ,לשורמ השעמ איה ץראב טנרטניאב יארשא יסיטרכב

 .םע םלוכ תא םתרחפה :הכיפה-אל ולש האצותהש
 .אל םג .קוש ןיא .קושה תא םתקנח .םכלש םירסמה

 ליגר יתלבה ,ןייוצמה ,הלועמה טרדנטסל .םכליבשב

 יא ,םיווקה לע ןמז הברה ךכ-לכ םיממחמ םתאש
 ?םכל רענב רבכ וישכע .םינוק
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 00186 א תרש תנקתה < 000/25 וולוו
 םיבשחמ תותשרו תוינוגרא בושחמ תוכרעמ תמקה ₪ | ,

 א תונולחו 95 תונולח תביבסל םינוגרא תבסה ₪ תנכות -
 ןוגראב םימושיי תעמטהו םישמתשמ תכרדה ₪ היצטנמגרפ --הדה

 חוקלה רתאב יעוצקמ אייכ תמשהו תותשר תקזחא ₪ : םלועב הנושארה ₪ 6
 ןאסוא\11. תנקתהו תרושקת תותשר תחטבאל םיחמומ ₪ ה

 טנ-הרטניאו טנרטיא ירתא תמקה ₪
 תוגתוממ תוזכר ,םיבתנ ,הרמוח תריכמ ₪

 סדקתמ תרושקת דויצו
 .45/400, ו שאזא יבשחמל רושיק ₪
 190א-ב תדחוימ תוחמתה ₪

 תאצקה - 0
 םישמתשמל םיקטיד יחפנ

 קוחרמ השיג -- 00 6
 ךפיהלו הנחתל תרשמ

 , טנ--הרטניאו טנרטניא יתרש
 דחא גויח וקב םלש ןוגרא רוביח ₪

 150% יווק ללוכ

 תובית ללוכה ,ינוגרא ראוד תרש ₪ |

 שמתשמ לכל תוישיא ראוד תנכות - 0
 ץילנב רוביחה ריחממ 50%--70% לש ןוכסיח ₪ | לשכ--לא = הלאה

 ןונמאמ ינכט צועי לבקל ןינועמ ינא ,ןכ ם

 :ןוגרא -----------'5 | המגדהל אד תרשל תונכות לבקל ןינועמ ינא ,ןכ ם

 ם-| - 8 סקפ ---------ןלט | ינורטקלא ראודב אד ןועידי לבקל ןינועמ ינא ;ןכ ם

 1067164100 .00.1 ךאוד 03-751-7511 .סקפ 1-800-369-999 .לט תרושקתו הנכות קטלאיר



 יליבש רמוע

 החטבהל םינש רבכ תבשחנ סמטסיסיםא
 היגולונכט םע המוחתב הצולח הרבח ,הלודג
 יופצש קנע ילאיצנטופ קושל הנופה ,הליבומ
 .תובורקה םינשב ץאומ בצקב לודגלו ךישמהל
 .תיחוור הניא ןיידע איה ,תאז םע

 תונושארה תורבחה תחא איה סמטסיסיםא
 לע םיססובמה ןוסחא ירצומ וחתיפש םלועב
 םיקסידל דוגינב .(ת|ג8ם 218%5) שאלפ יביכר
 םיביכר ,(םייטנגמ) םירחא ןוסחא יביכרו םיחישק
 םצעב םה) םיענ םיקלח םיללוכ םניא הלא
 רתוי םיריהמ 'רתוי םינימא םה ןכלו ,(םיפי'צ
 .למשח תוחפ םיכרוצו

 :ריחמה אוהו רחא ירקיע ןורסיח שאלפ יביכרל
 הלא םיריחמ םלוא .טייבגמ לכל םירלוד 5-כ
 תויאדכ תא הלידגמה הדבוע ,הדמתהב םיררוי
 .הכירצ ירצומב םבלשל תרשפאמו םהב שומישה
 וניא בשחמש איה הלא םיביכר לש היעבהש אלא
 אלל םהילעש ערימה תא אורקל חילצמ
 ,ןכל .שאלפ יביכר ןיבל יס.יפ ןיב היצרגטניא
 תייצלומא תא עצביש ףסונ ביכרמל קוקו בשחמה
 לומ רבוע אוהש "בושחל" יס.יפל םורגיו קסירה
 .חישק קסיר

 הקינכט :היצלומאה תא עצבל תורוצ יתש ןנשי

 .תיראניל הייגשהו ( \\) יא.יט.יא תארקב תחא

 היצלומאה תא צבמה ףסוגה ביברמה יא יט .יא-ב \

 אוה רלורטנוקהש ןוויכ .6000%ז6\\0ז-ה אוה :

 יביכר תולע תא רקיימ אוה ,ףסונ פי'צ םצעב
 .שאלפה

 .סמטסיס"םא הנומתל תסנכנ קוירב ןאכ
 תעצבמש (1₪6 6 ) הנכות החתיפ הרבחה
 הליזומ ךכו ,רלורטנוקב ךרוצ אלל היצלומאה תא
 תועצמאב היצולומאה עוציב .םיביכרה תולע תא
 החתיפש הנכותה .תיראנילה הטישה איה הנכות
 יראנילה קושהמ 90%-ב תטלוש סמטסיס"םא

 .ק01[/01/-ה ידי לע טרדנטסכ הצמוא ףא איהו :
 ינפ לע תוראנילה הטישה לש ןורתיה המ וו

 ?יא.ימ.יאה
 ךומנ ריחמה לכ םדוק" :הרבחה דסיימ ,ןרומ בד

 לוז וניאש רלורטנוקב ךרוצ ןיאש ןוויכ ,רתוי
 תויוריהמ ,ףסונב .הנכותמ רתוי רקי יאדוובו
 ונלש שאלפה יביכר לש הביתכהו האירקה
 .רתוי תוהובג

 תספות ו איומי יא תטיש ,תאז תורמל
 .קושהמ דבכנ חתנ

 הטישהש איה ךכל תירקיעה הביסה .ןוכנ"

 = הנא .טררנטסל ]חו ת98-ה תא ךפה הזש ינפל
 ןה ,תופידע תיראנילה הטישלש םיענכושמ
 תוחוקלשו ,םיעוציב תניחבמ ןהו תולע תניחבמ
 םנשי ,תאז םע .הב שמתשהל ופידעי םישרח
 שמתשהל .ךישמהל םיפידעמש תוחוקל

 םג תונורתפ קפסל הנשה ונטלחה ןכל .יא.יט.יאב |
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 . ,ם61[6/-ה ידי לע הצמואו ןמז רתוי תמייק
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 -הרבחב לבא ,תחא םעפמ רחוי םיעיקועמה תא הבזכיא החימטבמה סממסיס-םא
 םיחוור לע םגו תובורקה םינועב תצאומ החימצ לע םירבדמ

 6-06 תרכח תא ונשכר הז ךרוצל .םליבשב
 .יא.יט.יא תייגולונכט הל שיש ןאוויטמ

 טעמ ויה 6-0ת6 םע גוזימה תואצות
 ?תועט התיה השיכרה םאה .תובזכאמ

 ונלש םיחוורמב העגפ 0-026-ש תורמל"
 התוא ונשכר .תועט התיה אל השיכרה ,הנשה
 ףיסוהל וניצר ,תישאר :תוירקיע תוביס יתשמ
 הביסה .יא.יט.יא תונורתפ םג ונלש םירצומה וקל
 ןאוויטלו ללכב חרזמל הרירחה התיה היינשה
 םאה תוחול ינרצימ לודג קלח םיאצמנ םש ,טרפב
 ,םיילאיצנטופ תוחוקל םיווהמה ,םלועב
 ₪186 0 ונלש לגדה רצומל רחוימב
 ]ווק

 העגפ ןכא השיכרה ,רצקה חווטב"
 6-06 לש םיחוורמהש ןוויכ הרבחב
 ,תאז םע .סמטסיס-םא לשמ םיכומנ ויה
 |  הלש םיחוורמה רופישב םידימתמונחנא
 | םייפסכה תוח"ודב תאז תוארל רשפאו
 הרבחה לש ימלוגה חוורה) םינורחאה
 -ל ,'97-ב ןושארה ןועברב 27%-מ הלע
 | ןועברב 35%-לו ינשה ןועברב %
 | הרבחה לש המורתה .(ישילשה
 | .אל דועו ךורא חווטל איה תינאוויטה
 .'"97 תנשב השגרוה

 כופ60ה6|וופ-ה לע הנוב הרבחה
 ןיא רצומל .הלש תיריתעה החימצה תא
 ויתונורתיו ,םיישממ | םירחתמ
 לש חפב) םיריעזה וירמימ םה םייזכרמה

 - םא-תוחול ינרציל ילאידיא אוה .(טייבגמ 2
 אוהו - םהירצומב ותוא םיבלשמ םינרצי תורשע
 .הרבחה תוריכממ רכינ חתנל יארחא רבכ

 קוש הזיאלו 215602ת110[:6-ה לש ודוחיי המ
 ?הנופ אוה

 ןטקה קסיד שאלפה אוה 215600.01ק-ה"
 בטימל .ללכומ פי'צ לע בשוי .אוהו םלועב
 ול המודש םלועב רצומ ףא םויכ ןיא ,ונתעירי
 פי'צמ בכרומ אוהש ןוויכ .ויעוציבבו וידמימב
 ןרצי .םאה חולב ותוא בלשל רואמ לק ,ןטק דחא
 ,בשיי אוה וב ץירחה תא ןיכהל לוכי םאה תוחול

 תולעל קר רועפא ןאכמ
 ותוא בלשל םא טילחהל ןורחאה עגרב קרו
 םאה חול ןרצי תניחבמ לדבהה .אל וא סיטרכב
 םנשי .םינטקה וידמימ ללגב תאזו לודג אל אוה
 .ותוא בלשל רשפא םהב םיבר םירצומ

 -ה קוש אוה רצומל רתויב לודגה קושה"
 ,טנרטניא ירצומו תשר יבשחמ [21%א16%%

 -ה .תובורקה םינשב קנע קושל ךופהל רומאש
 וקקרזיש ,הלא םירצומל ילאיריא ו

 טסס( עצבל ירכ) ןטק חפנ לעב חישק קסיד
 קסיד ינפ לע ןורתי ול שיש (הלעפה תכרעמל

 בד .21560006]ג10-ה לע הנוב
 .(הלעמל) ןרומ
 םיחוורל םיווקמ ,םייתניב
 (ןימימ ,הינמה בצמ)

 םע םירבוע ונחנא םויכ .ילנויצנבנוק חישק
 םויכ ןתינ םתרזע רחאלו ,הזה ןוויכב טפוסורקיימ
 שכופס0ה"ה לע \\וח60%5 11 -ל 0001 עצבל
 קושל ילאידיאה רצומה והז ,ונתכרעהל .0נוס
 ."קושב טרדנטסל ךופהי אוהש םיווקמ ונאו ,הז

 ,רומאכ ,וור אל סמטסיס-םא לש תוינמה ילעב
 אל הרבחה .תונורחאה םינשב םתעקשהמ תחנ
 ,תחא םעפמ רתוי םיטסילנאה תויפיצב הדמע
 םורוי תרבח 1997 דע .םינוש םיצורית הקפיסו
 (וידוא ןוסחאל רעוימה שאלפ ביכר החתיפש)
 ינפל .םיחוור גיצהל סמטסיס-םא לע התשקה

6 = 
 = | טופו ףקפושמ ₪ 1 תוכי תוכל ומ אמ)

 צומ וקב .ןפרתהל סמטסיסיםא הטילחה הנשכ
 ו עקשה תא הקחמו הלש קסיר שאלפה
 ךופהת חהש םיטסילנאה ופיצ הז בלשב
 תא הנשה חתנק טמטסיס-םאש אלא .תיחוורל
 תא התחד וז השיכרו ,ןאוויטמ 6-06 תרבח
 .תויחוורל רבעמה

 סמטסיס-םא תא םידיפסמש ימ םנשי
 םידמוע אלו קיפסמ םיחמוצ אל םתאש םירמואו
 .תויפיצב

 ולע ונלש תוריכמה .הפי תחמוצ סמטסיסיםא
 -ל ,'94-ב ןוילימ 4.7-ל '93-ב רלוד ןוילימ 1.3-מ
 '97 תאו ,'96-ב ןוילימ 11.7-ל '95-ב ןוילימ 5

 :הרבחה דסיימ ,ןרומ בד

 1.3-מ ולדג ונלש תוריכמה"

 11.7-ל '93-ב רלוד ןוילימ

 םייסנ '97 תאו ,'96-ב ןוילימ

 .רתויב יתועמשמ לודיג םע בוש

 3 תוחמוצש תורבהח הברה ןיא

 "תזכ בצקב
 |( = תש == --שו] . 2

 9 .החיימצ רו .רתויב רתוצמשמ ללוריג םע בוש םייסג

 ןוכג .הזכ בצקב תוחמוצש תורבח הברה ןיאו ,הפי
 . ,םימעפ רפסמ םיטסילגאה תויפיצב ונרמע אלש
 -.וגחנאו המישרמ החימצ ונגצה ןמזה לכ ךא
 : .בורקב םיחוור גיצהל ליחתהל םיווקמ

 תורבחל םיינייפוא הלאכ םיעוציבש אלא
 תוססובמ תורבחל אלו תובר פא-טראטס
 אל ,עודיכ ,טירטס-לוובו ,הסרובב תורחסנה
 תויזחתב תודמוע אלש תורבח םיבהוא
 .סמטסיס"םא לש היעבה הנומט ןאכ .םיטסילנאה
 .םייקסעה הייחב ירמ םדקומ בלשב הקפנוה איה
 ן םיכירצ ונייה ,רוביצל הנושארה הקפנהה םוקמב"
 | .ןרומ הדומ ,"תיטרפ הקפנה עצבל

 תוריכמ סמטסיס-םא הגיצה '96 תנשב קר
 תכפוה איה התע קרו ,רלור ןוילימ 10-מ תוהובגה
 ןוויכמ .תססובמ הרבחל פא-טרטסמ השעמל
 ,תחא םעפמ רתוי םיעיקשמה תא הבזכיא איהש
 עובש ינפל :לפש יריחמב תאצמנ הלש הינמה
 30 לש קוש יווש ףקשמה ריחמ ,רלור 3-ל העיגה
 .רלוד ןוילימ

 הקפנה םויכ תעצבמ התיה איה םאש חינהל שי
 ן הסרובב היוושמ הברהב הובג היה היווש ,הנושאר
 | "םאש םירובסה םיטסילנא שי ,תאז םע .םויכ
 םאו ,םויה לש םיריחמב האיצמ איה סמטסיס
 | חומצל ךישמתו תויחוורל רובעת ןכא הרבחה
 .הלעמ יפלכ קנזת הינמה ,םישרמ בצקב

 ו ו-7 ₪
 | תוירחא סייתנש /400 א\'ג דע תויאקירמא תוכרעמ
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 אל טפוםורקימו וקסיס
 וותניב .טניופק'צל תוזיזמ
 היעבה" .ושנרחה אל טניופק'צב .דחא םויב 16%-ב הרוע הינמה תא ךתחו ,םניופק'צ לוע השינכ וקסיסו ₪וטפוסורקימ תסינכמ טסילנא לש שושעח חובקעב לושחנתהש "רפרפ םקפא" ןיעמב היה םג ךכ .תויצלוקפס לע דבוע ןוהה קוש

 הרבחה ל"כנמ רבכמ אכ רמא ,"םייתנש דועב היהי המ איה ונלשע

 גרובזניג ימע

 .טניופק'צ לש הילגרל תחתמ המראה הדער יצחו עובש ינפל |
 ששח עיבה ,ילנטס ןגרומ תועקשהה קנבמ יופ-הד סירכ טסילנאה
 תונכות קושל תוסנכנ טפוסורקימו וקסיס קנעה תורבח הנה-הגהש
 היינקה תצלמה תא ריסהל טילחהו ,תרושקת תותשר לע הנגהה
 ,רחא םוי ךות 16%-ב טניופק'צ תיינמ הכתחנ ךכל הבוגתב .הינמהמ
 קר .רלוד ןוילימ 120-מ רתויב םכתסהש רחוימב רעוס רחסמ רוזחמב
 עצוממה ימויה רוזחמהמ השולש יפ לורג רוזחמב רבורמ - האוושה םשל
 .ביבא לת לש הסרובב

 התלע הינמה .ןכמ רחאלש םימיב םג ךשמג טניופק'צ ביבס ןיינעה
 .עובשה לכ רשמב םיהובג ורתונ הב רחסמה ירוזחמו 10%-כב ךשמהב

 ורזחו ,טניופק'צל בג תתל ורהימ םירחתמ תועקשה יתב ילש םיטסילבא = 2
 השקתת אל טניופק'צש ןעט םהמ רחא .הינמל הינקה תוצלמה לע
 קושה חלפב דוחייב ,הנגהה תונכות קושב ריתעב םג טולשלו ךישמהל
 ידמ ןטק ןיירע טניופק'צ תלעופ וב קושהש רבס רחא טסילנא .הובגה
 .טפוסורקימ ןוגכ קנע תרבח סנרפלו ליכהל ידכמ רצו

 הלועפ ףותיש תמייקמ אקווד הרבחהש דיגהל ועדי המצע טניופק'צב
 הלועפ ףותישש םש ונעט דוע .טפוסורקימ םע ןהו וקסיס םע ןה ,הרופ +

 םיריחא םיטרדנטס שוביגל םורגיו הדימב ,טפוסורקימל וקסיס ןיב
 םיטרדנטסה .הרבחל ליעוהל וליפא לוכי ,הנגהה תויגולונכט רובע
 איה םויכש תונכות חותיפל םיימצע חותיפ יבאשמ הנממ וכסחי וללה

 , .םניחב תקלחמ 207
 תורבחה ןיא םייתניבש ןיבהל ונתנ וקסיסו טפוסורקימ לש םירבוהה 9

 קושל תיביסרגא הסינכ לע וא טניופק'צב המחלמ לע זירכהל תונווכתמ
 1 לוו-רייפ תכרעמ ימישרתמ עטק .חותיפ תונש שש לש ןורתי

 קושה לע רתוול וטילחה ןהש ךכמ קיסהל רוסא יכ םא ,הנגהה תונכות
 .רימתל הזה

 תוניינעמ תודרוקנ רפסמ הלעמ טניופק'צ לש הרקמה ,ךכ וא ךכ
 .ונממ םירזגנה 'השינ' יקוושו ללוכה קושה ןיבש םילדבהל תועגונה
 רשא סופד תרש החתיפש יפא .יפא לש רופיסה תא ,לשמל ,ריכזמ אוה
 תלעופ ,תללכושמ תילטיגיד סופד תנוכמל הליגר םוליצ תנוכמ ךפוה
 םויכ .האיצמה המצע איהש קושב הליבומכ תונורחאה םינשה לכב

 1998 ראוניב 27 ,חינשת תבטב טיכ ,ישילש סוי ,םט"ייה

 .התמרב םירחתמ הל ןיאו ,הלש יפיצפסה םוחתהמ 70%-כב יפא הקיזחמ
 רבכש ןוהה קושב לבא ,םימישרמ לוריג יזוחא ןמזה לכ התארה יפא

 תחא ובש םויל םיבר וכיח תולפונו תולועש תורבח רופס ןיא האר
 םעפ ידמ .הב תורחתהל ןמזה עיגהש טילחת תולודגה סופדה תורבחמ
 לע ,הרחתמ רצומ תחתפמש קאדוק לע ,תורחאו ולאכ תועומש וצצ
 הינמה .תנחובש ןוספא לעו תקדובש אפגא לע ,תסנכנ וטוטואש סקוריז
 לבא ,ואל םאו סיסב הל היה םא ,וזכש העומש לכ םע הלטלוט יפא לש

 קדבל וגמ םדקה
 | | == ךחא ילמשח דו'צו םיבשחמל םיקרב 'נ'גז

 ופלטה וק לע הנגהל =.5.₪= 2001
 משחה וק לע הנגהל =.5.= 2002 =

1.5 
 .ס3-6 3 756 16 .לט א"נו עדיזמ תוכרעמ בושקלת זכרו

 ונומת 6. םיעוצעצ ₪ רטארב שאר 417 פא-ורטס 1 יונק ב םיחוטב 0 / ?וישכע םיקנזח ,וכ תשו תשא 11 לכל קזבו 0 תכלכולמ הסיבב | 6 / קס-ייהה דדח 4[ לסניאל ונצצה 4

 :םייצרא תונמזה ידקומ
 ורזזןכ ://עעשעעטעע 1ו!<=5[רו נש.<יכורר

 .עירפה שממ אל הז המצע הרבחל
 תא לירגהל התלוכי תא שרחמ יפא החיכוה םייתסנש ןועבר לכב

 םאותה היילעה לולסמל הרשייתהו הנקית הינמהו ,חוורהו תוריכמה
 אל יפא תיינמ לש הנורחאה הליפנה םג .הרבחה לש םיעוציבה תא
 םשארבש םיינגוסקא םימרוגב אלא ,קושב תורחתל ךכ לכ הרושק
 .םיינפיה היתוחוקל לש םייסנניפה םיישקה

 תתחפהל עגונב ,ןהכ ילימא ,טניופק'צ תרבוד לש'תימשרה הבוגתה
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 ילגטס ןגרומ לש הצל ]
 *תודבוע

 ובשה ףוסב |
 רה וב ברל

 תויצלוקפסל ביגהל ףידעמ קושה" :התיה ,
 ?הנווכתה ו תודבועה ןה המו .

 933 0 תוריכמ םע טניופק' צ המייס '97 תנש תא .רלוד ןוילימ ו 8
 41 לש יקנ חוורבו - '96-ל האוושהב 150% לש לודיג - רלוד זוז ד =

 שרחמ ןועבר לכב חיכוהל טניופק'צ החילצמ התע רע תוחפל -
 רככ .םוקמב ויה ןכא שולשו םייתנש ינפל השארל ורשקנש םירתכהש
 בצקל העיגמ הרבחשכ .'לזמ' לש םיחנומב הילא סחייתהל רשפא דא
 .לזממ רתוי הברה הז ,רלור ןוילימ 150 לש יתנש תוריכמ =
 הקרצ טלחהב ןהכ לבא /

 םוש ילב ,ןוהה קוש .הירברב
 רבוע ןכא ,טניופק'צל רשק
 תויפיצ לע | רקיעב
 רתוי הברה ,תויצלוקפסו
 דע" .תודבוע לע רשאמ
 רבכמ אל רמא ,"וישכע
 ,ריווש ליג ,הרבחה ל"כנמ
 התיה אל" ,'סבולג'ל ןויארב
 רומעל היעב םוש ונל
 .טירטס לוו לש תויפיצב
 היהי המ איה ונלש היעבה
 םג ריווש ."םייתנש רועב

 הרימבש ןויאר ותואב הדוה

 םע תורחת התפתתו

 םינומ לק?

 הרבחה ,אופפ 1 ר"וי ריקפת ץירובתל ףסונ רכש
 גיצנל - םכסהה יפ לע - רעוימ ,שרחה ימי תתה לבכ
 לבקמש ימ ,ירובת בד אוה ריקפתל ויניע שטולש ימ .קזב
 אוה ירוכת ,קזב תצובקב םינוש תורוקמ 47מ רכש רבכ
 לכ לבקמ אוה הנממ ,הרכחה לש תרוקיב תדעו ר*וי םג
 םייוגימה תדעווש ,תימשר םירמוא קזבב .ףסכ הברה ךכ
 .ריקפתה שויא לע הטילחה םרט קזב ןוירוטקריד לש

 ילהנמ ושגפנ רבעש 'א םויב .השיגפ יצח ,השיגמ 2
 ,ןזור ינד ,תרושקתה ררשמ ל"כנמ םע םילבכה תורבח
 .רזואה יבצ ,םילבכ ירורישל הצעומה ר"וי מ"מ םעו
 היזיוולטה תורכח תודחאתה ר"ויל .תישדוח השיגפ
 לע רמול המ היה אל ,םינווגמ ןמרקא םחנמ ,םילבכב
 ורתע ןכמ רחאל םימי 3 .התיה אל וליאכ .השיגפה
 תא עונמל ןויסינב לארשי תנידמ דגנ צ"גבל תורבחה
 והז ילוא.(ס85ִ) ןיוולה ירוריש תועצמאב ןהב תורחתה
 .התיה אל השיגפה וליאכש רתויב בוטה ןמיסה

 ררשמבש הארנ - 85 ופורפא ?תונוישר וא זרכמ ₪
 וא ןייכזל זרכמ םסרפל םא הערכהה הבורק תרושקתה
 .ףס יאנתב םידמועל תונוישר קלחל וא 085 יגייכז

 תרושקתה תא קרב הרגס זאמ .בהז יווקל םיקיפא (ל
 םיקיפא דועו רוע בהז יווק השכר ,םלועה ראש תונידמל

 :ןט -'יהה דדמ
 לע ןוועאר ןוחצינ
 ק"דסאנו ואד
 4 יזנגנזנ ךטוזנה +

 םייוניש בצקב תנייפאתמש ,תימניר הביבסב תלעופ טניופק'צ
 .רחוימב הובג תויוחתפתהו

 ירקיע ביכרמ תווהמ תויללכו הלהנה ,הריכמה תואצוה
 לע דיעמ הז ןותנ .תוסנכהה ךסמ 30%-כ ,טניופק'צ תואצוהב
 תורכח הרבחל שי ךכ ךרוצלו ,תוסנכהב לודיג תגשהל םיצמאמ
 תונב תורבחל ףסונב ,היסאבו הפוריאב תונירמ המכב תונב
 תונתיא לע עיבצמ טניופק'צ לש הנזאמ .הילרטסואבו ב*הראב
 80.9% הווהמ ימצעה ןוההו 3.7 וניה ףטושה סחיה רשאכ ,תיסנניפ
 .ןזאמהמ

 323% 'נש היי'נט :וא'בי'בג
 '96 תתנו תודיצממב

 היתואצות תא המסרפ ,11.2%-ב עובשה התלעש ,ואלילג םג
 חוור הרכחל ופצ םיטסילנאה .'97 לש ןורחאה ןועברל תויפסכה
 היינמל חוור םע הבוטל העיתפה ואלילג ךא ,רלוד 0.16 לש הינמל
 .רלוד 0.21 לש

 ,יעיברה ןועברב רלוד ןוילימ 13.2 לש תוריכמ הגיצה הרבחה

-- 

 יעיברה ןועברב 'ר 'מ 3.1 לש תוריכמ לומל 323% לש היילע
 ןועברב 'ד 'מ 10.5 לש תוריכמ לומל 25% לש היילעו '96 תנשב
 'מ 4.4 לש חוור הרכחה הגיצה יקנה חוורה ףיעסב .'97-ב ישילשה

 -ו '86-ב ליבקמה ןועברב 'ד ףלא 117 לומל ,יעיברה ןועברב 'ד 750"ב רבורמ ,כ"הסב .תוחישה.סמועב רומעל יהכ המוד תנוכתמב ,טפוסורקימ ₪
 .'97 לש ישילשה ןועברב 'ר 'מ 2 .טיבגמ 50 לש תפסות םהש םישדח םיקיפא פייקסטנ לע תיפכינש וזל , , , 0

 בהז יווק השיגה ב ףוסב ה תנוע ףוס טניופק'צ לש םייחה ,לשמל
 זאמ ןושארה עובשה רהז הֶתַע .אשונב םיעומישה ומייתסה'ךכב .םיפירעתה לס 7 : בושיח ךרד תא תונשל קרב תושירר לע היתוגשה תא <:רתוי הברהל וכפהי דיתעב

 , י י י / התנוזכב םא תרושקתה תהש לש תיפוס הבושתל םיפצמ : 2 / ליג ,הרבחה לייכנמ
 ,רבמצד תליחתב ודסוויה :תילילש הבושת היופצ .זְךכמה יאגת תא תונשל ב קב :

 םא םיקרוב ןיידע תרושקתה ררשמב .םייונמל קר (69 הר חת5 'תתו הד בש רבוג ונלש קט-ייהה דדמש ן רמז קרפסמ של נמק ללב אל הדוח ,דיווש
 םירכומה םידדמה לע םייונמ ינפב םירוגסה םידעיה תא החתפש ,קרב לש הדעצ ב :

 ןוישירל ךגונמ וניא ,םייקסעה היתוחוקל ינפבו םיכייושמי ב סע תורחת
 ַ תער תווח קרכל .םייונמ ןיב תולפהל אל התוא בייחמה אקווה תונורתי ה

 ואלילג .םינותנה תרושקת קושל םירעוימ הרבחה ירצומ שמ 1 7 תנוכתמב ,טפוסורקימ
 ה יו ו לועפתה.תביטח תא להנל םג הנומ ,ןיול יבצ ,תרושקת רועב הלעפהה תוכרעמ | ו ו ל ו ב ןארידת לש םראה חוכ להנמ .םיילנוסרפ םיקבאמ ( יגוס לכ רובע םירצומחתפל. .לע תיפכינש וזל המוד

 א צקמ םהב ו 7 0 ןיול שלוח התע-.רמלפ םולש לש ומוקמב ,הרבחה הטמב תכרעמל הלובכ טפוסורקימ ,לשמל פייקסטנ
 ווד דויצ ינרצי .תומייק תונכית תוכרעמ שימגה ,בושחימו היצרטסינימרא ,םדא חוכ ,לועפתה לע םג - אדי תונולח 0 , , ל

 0 0 ו לע ו םייח תא תשרל דמעומכ טלחהב ותוא םינמסמ ןארידתבו == = לש ןורתי שי טניופק'צל 7
 . ,סקרווטנ ייב ,טנסול תא תללוכ הרבחה תוחוקל לש (המישרמו) ,גנילרפש ריאמ ,תויקסעה תוכרעמה תביטח 0 הברהל וכפהי דיתעב ו . ה תונורתפ םע דובע כנמ היה השוריל חוטב טעמכה רמעומה ,םויה דע .ןזור ב ;'דגתו

 .'גראמו קנ ,י'צאטיה ,וקסיס : לת םסישק רתוי 7
 תבוובותרזב !תרוטוקהקת ןארידנר לע בורקב וירכהל תדמוע קזב 10 תוריש ₪9 י .

 0 4 : 2 . .תימוקמ החישב רבודמ ןאכש אלא ,םניח תחיש רשפאמה התואב שומיש תושעל הלחה ףא הנורחאלו ,תירוחיי היגולונכטב " עצוממ רוזחמב ,םיפסונ 9.6%-ב עובשה הררי תרושקת ןארידת ו ב
 התלע ו : ה םש? .םויכ רלוד ןוילימ לש ךומנ החישב רביד וליאכ םלשי 17700 רפסמל רשקתמה .תשרב הרובעתה לועיי ןוגכ םירחא םימושיי לש חותיפל היגולונכט =

 .םויב 'ר "מ 8.8 לש רוזחמב תאז התשע ,7.2%"-ב עובשה תמיעפו אישה תועשב תוקד 5-ל הנומ תמיעפ) תימוקמ רבעב וסינש 117-ו ןאס לע תונוחצנ םייוצמ רבכ טניופק'צ לש ררוקרב
 7 תליחתב ררמהמ 4.3% התוויהש ,תרושקת ןארידת לבקמ םילשי ,ךרוצה תרימבו (הלילב העש יצחל הנומ םויה רע .הלש תוציפמה תויהל וכפהו ,ולשכנ ,תורחתמ תונכות קוושל

5 
 םוקמל עובשה הרדרדיה ,דבוכמה יעישתה םוקמה תא הסלכאו .התולע תא החישה ,םילושכמה לכ לע טעמכ רבגתהל תלוכי טניופק'צ החיכוה תוחפל ש יטי

 .ררמהמ רבלב 2.7% לש לקשמ םע ,15-ה ואדנל יפא .תכוותהל השק יר ,עוריכ ,החלצה םעו

 ו ב דש רוזנזנ ןוינדרא 0% , 5 א | 1
 ו הל שיא ו ווטידרשמו קט"ייהל הנוערב דע

 / כר ר"מ 150-800 הרכשהל 5\[פ יביכר 8
 0 2 - + גוזימ + הקולח ,יאמצע ןינב

 4 בטפו םיביטקא םיביכר = ווור"מ 5 14.5 - עפשב תוינח יודע ץצצדה יקוושיש=

 וק-נמא 097-7617958 :לט ₪5 .60:::/-/ שש שש צ . א ס 5 6 ט .- ס 0 .ן[]

 1 = 508 8 68 חס סיסכנ ן.א.מ |[. ו.
 אד/לבונ תותוער תנקתה * 1 ןמלדנ יצעוי תש ר

 תותוער גורדוע * ה .ת.א המ תעדל הצורה ו
 תנוע הקוזחת הזוח קט-ייהל ר"מ 4,600-400| | ? ךי1ע םינשוח ךיתוחו 1 + ₪ " 8 וך ו 1

 03-9690008 .לט רומיג ללוכ רימל 5 8 ַ
 03-9501388 .םקפ - 8 -  ראופמ ןיינבב

 עדימ תוכרעמ ןר
 יעשו | מםיעב תויתודידי

 19968 ראוניב 27 ,חינשת תבטב טיכ ,ישילש םוי ,קשט"ייה

 - ל . הכורעתב תונומת 22  םיעוצעצ 1 ורב שאר 4(: פא-טרטס 15 סניופק'צב םיחוטב 4 ?וישכע םיקנזמ ?] תו תא 2 לכל קזבו %6 0 תכלכולמ הסיבב 6 קט-ייהה דדמ 4]



 יבקעי הלא

 האצמה םע ,ליפא-סקס םע םיפא-טראטס שי
 םיפא-טראטס שיו ,םמהמ יקסיע לדומ וא המיהדמ
 .ינשה גוסל תכייש 1-טקנוק .רתוי םינשייב םהש
 איה ,בטיה דקוממ השינ רצומ םע ,הטקש ,הנטק
 ,אבס רפכ זכרמב ןטק דרשמב םילכה לא תאבחנ
 םידגב תויונחו תויפאמ ,םינקרי ירוחאמ
 םישנא העברא םיבשוי דרשמב .תויתנוכש
 ימל קוידב םיעדוי םהש והשמ לע השק םידבועו
 .וייח ךרוא והמו דעוימ אוה

 רימע אוה הזה טקשה רדוקימל יארחאש ימ
 בלשב הקסחה ילוא וא ,הניפסה דקפמ .ןמדירפ
 אוה ,36 ןב ,ןמדירפ .קיתו קט-ייה באז אוה ,הז
 ,קזבהה תונורכז תינרצי ,/[-5/516ח18 ימיקממ
 ירחא .ןידאלא לש תיאקירמאה החולשה ימיקממו
 ב"הראב /1-5ץ516ח15 לש ףינסה תא םיקהש
 הרבחה לש הנושארה הקפנהה תא הווילו
 הקינורטקלא סרנהמ ,ןמדירפ בש ,ק"ארסנב
 ,הרבחה תא בזע אוה .'94 ףוסב תדלומל ,ועוצקמב
 רבחכ הב ןהכמ אוה םויה דעש תורמל
 המ לש הנש יצח ןמרירפ הקל זא .ןוירוטקריד
 הרבחל ןויער ןוחבל ירכ ,"שפוח" הנכמ אוהש
 .השרח

 ?יטוצקמ טסיפאדטראטס התא ?תבזוג הזמל

 טראטסה םוחתב רתוי םיבוט ילש םירושיבה"

 תישפנ הניחבמ םגו תיפסכ הגיחבמ םג .פא

 .שדח והשמ תונבל תולוכי רצי ןושארה בוביסה .
 דוע ןיא .ספאמ והשמ תונבל ןיינעמ דואמ ה

 ןכלו ,שרוד הזש ץחלב רומעל לכואש םינש הברה
 ."ןמזה הז =

 עיגה ,'94 עצמאב ,ץראל ןמדירפ בששכ
 התיה זאש תורמל ,םלועל טנרטניאה תרושב
 זא רבכ .רקיעב עוצקמ ישנא לש םתלחנ ןיידע
 ,םינותנ תרבעהל הירמ טנרטניאב ןמרירפ האר
 אוה "ותשפוח"ב רוע .הינופלטה תותשר ומכ\

 רבחל תורשפאמש ,הרמוחו הנכות ומצעב חתיפ <
 חיכוהל הצר אוה .לוקו ליימ-יא ,סקפ טנרטניאל | =

 םג אוהש הזכ רצומ תונבל לוכי אוהש ,ומצעל
 .לוז קיפסמ

 לש רצומה :תוחפ ריחמה ,חילצה ןונכתה
 להקל עיגהל ירכמ ידמ רקי ,ומעטל ,היה ןמדירפ
 אוה .היגטרטסא תונשל טילחה ןמרירפ .בחרה
 ול התארנש ,תחא היצקילפאב דקמתהל רחב
 .תיארכ קיפסמ

 סקפ ןמרירפ גוויז .פקפ לע רצענ לזמה לגלג
 ,ותעדל תיריתעה תרושקתה תיידמ םע
 רסחש הנקסמל עיגהו ,בשחו בשח ,טנרטניאה
 אב ךכ .טנרטניא/ליימ-יאו סקפ ןיב ריממ קושב
 רבודמ :ת/\% 1105850986 דלונה ךרה םלועל
 ודנטנינ תספוקל תצק המודש ,םדומב םצעב
 ךיא .סקפ לש םירותפכ םע ,םילבכ ריממל תצקו
 ריממהו ,סקפב רמוחה תא םיריבעמ ?רבוע הז
 טנרטניאב ליימ-יא לש טמרופל ותוא ריבעמ
 ךרד תירשפא ליימ-יא תבותכ לכל ותוא חלושו
 :תונורתיה .תימוקמה טנרטניאה יתוריש קפס
 החישב רבודמ םא) החיש לש תולעב ןוכסיח
 טנרטניאב ריבעהל תלוכי ןכו (םיכורא םיקחרמל
 שומיש אלב םינכומ םיכמסמ וא םייפרג םירמוח
 .41(גסתחו6ח| תרוצב ,קרוסב

 ?ליימ-יא/טנרטניא-יסקפ םילבקמ ךיא
 םינמז חולל םאתהב טנרטניאל גייחמ רישכמה
 ראודה תבית לא עיגמ ,שמתשמה ידיילע עבקנש
 תורישי ליימ-יאה תא סיפרמו שמתשמה לש
 -כ היהי רישכמה לש יאנועמיקה וריחמ .סקפל
 .רלוד 0

 רישכמל תירשפאה השירדה תא םתקדב
 ?קוש רקחמב הז גוסמ

 תוחיש יתמייק .ןמזומ קוש רקחמ ונישע אל"
 ,ב"הראבו הפוריאב ,היסאב - םלועב םיציפמ םע
 וליג טלחהב םהו ,הצפהו קוויש לע םתיא יתרבידו
 ."רצומב ןיינע

 רייטצה םיציפמ םע תוחישהמ ,ןמדירפ ירבדל

 1993 ראוניב 27 ,ח"נשת תבטב ט"כ ,ישילש סוי ,םט"ייה

 2 לכל קוו 49 תנלכולמ המיגכ 4048 קט-ייהה רדמ 2 לטניאל וגה ₪

 ,םינטק םיקסע :םיינשל קלחתמש קוש
 הלועש ןופלט תוחיש תולעב סקפב םישמתשמה
 ;הילימיסקפ םהל שיו שדוחב רלוד 100 לע
 ,טנרטניאה ךרד סקפ יתוריש תונתונש תורבחו
 הלא תורבח .תונורחאה םייתנשב לועפל ולחהש
 םהל ןיאש םישנא רצמ םג סקפ תרבעה תורשפאמ
 10-כ לש עצוממ ריחמב ,הילימיסקפ ירישכמ
 תוכירצ ,ןמדירפ רמוא ,הלאכש תורבח .טנס

 ר'גנסמה .ליימדיאל סקמ

 ,םיימוקמ טנרטניא יתרש לש הפינע תשר םיקהל
 תוימוקמ ןניאש תוחיש תולעמ עגמיהל ירכ
 רוזיא ותואב תוחיש לש טלחומה ןבור ב"הראב)
 .(םניח ןניה גויח

 תודייצמ ובש ר'גנסמיסקפה לש הסריגה
 ,ןמרירפ ריבסמ ,ןהלש םייונמה תא תורבחה
 לש רתוי תמצמוצמ תיתשת םיקהל ןהל תרשפאמ
 תולעב ךוסחל ךכו ינושארה בלשב םיתרש
 1-טקנוק קפסת וללה תורבחלש אלא .המקהה
 תדעיימ הרבחהש הזמ טעמב הנוש רצומ
 .ןהלש סנזיבב עוגפל אל ידכ ,יפוסה שמתשמל
 ר'גנסמ סקפל ההז רישכמ היהי חוקלל םא ירהש
 יתורישל קקרזי אל אוה יפוסה שמתשמה לש
 רבודמ ,וללה תורבחה לש הרקמב זא .הרבחה
 תוחיש בתנמש ןגייח - "םכח ןגייח"ב םצעב
 .טנרטניאל

 לש תוריבמה חפנ תא ךירעמ התא המכב
 ?הלאה תורבחה

 תורמל ,הנשל םירלור ינוילימ תואמ המכב"
 ."תויחוויר ןה םא רורב אלש

 םייחה תלחותש שארמ םיעדוי םתא ,ךכ םא
 םייחה ךרוא המ .תלבגומ ר'גנסמ-סקפה לש
 ?ול םיפוצ םתאש

 סנכית תלוכיה ךכ רחא ,שולשיםייתנש"
 ."םמצע סקפה ירישכמל קיפסמ

 תורישי סנכות אל היגולונכטהש עודמ זא
 דבוע קוידב הז לע ?םימייק סקפ ירישכמל
 ,סרוטקרנוקימס לנוישנ םע ףותישב ,ןמדירפ
 .םירישכמה תוינרציל סקפ יביכר תקפסמש
 תורבח םע מ"ומב תאצמנ ,רמוא אוה ,1-טקנוק
 .תופסונ

 לש הנכותה תא וצבישש תוינרצי רבכ שי

 תורבידה 0

 חינצמה םזי'ב
 ר"וי .שילאק הסלש יפ-לע
 1670%816חג 01058] ל"בנמו

 .חוקלה תא בוהאל .1 "
 .קווישב עיקשהל .2
 .דקוממ תויהל .3
 .םירבועה תא ךירעהל .4
 .*דמול" ןוגריא תונבל .5
 .םירחא לש םהוכ תא ףנמל .6
 .ךירצ התאשכ אל ,לוכי התאשכ םיפסכ סייגל .7
 .ךלש קלחה תא אל ,ךלש ךרעה תא םסקמל 8
 .רתוי סייגל דימת .9
 .תויפיצ להנל .0

 ויער ,ךרד תצירפ אל
 ףסכ השעיש ישעמ

 ₪מרסב היה רבב ,האלנ-יתלכב טסיפא-מרטס .[ידאלא ,סמטסיס-םא) ןמדירפ רימע

 ריחמב ינויגה רצומ לגלומ .פא-טרמסב בוש אוה ויכע .בומ היה ,בגא ,ףוסה .הזה

 ילמועח ריועכמ לכ טנרטניאל רבחל םלוחו ינויגה

 לבא ,ןמדירפ רמוא ,ןהלש תוילימיסקפב הרבחה
 וללה םירישכמה .רבודמ ימב טרפלמ עונמ אוה
 לנוישנ ידי-לע טקרמוק תכורעתב וגצוה רבכ
 םיסקפל תדעוימ היגולונכטה .סרוטקדנוקימס
 םריחמש - הכומנה ריחמה תשינב םיבכרומ
 .הדיחיל רלוד 500-400-כ ב"הראב

 .תידוחיי הניא 1-טקנוק לש היגולונכטה
 שיש תוילימיסקפ קושל האיצוה רבכ קינוסנפ

 איה םלוא ,תולוכי ןתוא ןהל
 :הנוילעה קושה תשינל הנופ
 3,5007כ םריחמש םיסקפ

 היגולונכטהו ,רלוד
 1,500-כב םתוא תרקיימ
 .םיפסונ רלוד

 רשפא ר'גנסמ-סקפה תא
 ,םיפדמה לע תוארל היהי
 ןועברב ,ןמרירפ הווקמ
 רכמיי אוה .הנשה ישילשה
 -כ וא ,גתומה םש תחת
 .ב"הראבו היסאב ,0םא]
 היגולונכטה תאצמנ עגרכ
 םישיניפה" .םויס יבלשב
 .ןמדירפ הדומ ,"םישק יכה

 בלש תויהל םג לוכי הז
 ?תויהל אל וא תויהל לש

 ."יקווישה בלשב קר רבכ תורקל לוכי הז .אל"
 םתקפתסה אלו ,רישכמ םתינב ,םצעב ,המל
 ?היגולונכטה תריכמב

 לוכי אל התא לבא ,היגולונכט יקפס ונחנא"
 םג רוכמל ךירצ התא ,היגולונכט קר רוכמל
 ."םירצומ

 ?אבה רצומה היהי המ
 לע לקהל ,רשפאל איה ונלש השינה"
 לע םידבוע ונחנא .טנרטניאל תורבחתהה
 תרקב ורשפאיש םירישכמ - 6016 8
 ומכ ,בשחמ תוצבושמ תוכרעמ לע קוחרמ הקוזחת
 וא ןוזמל םיטמוטוא ,םייתיב למשח ירצומ
 סקפב ומכ ,ןאכ םג .לשמל ,םוליצ ירישכמ
 תרבעהל םוידמכ שמשת טנרטניאה ,ר'גנסמ
 תרבעה רשפאיש ,םדומ היהי רישכמהו ,םינותנ
 ."ןורכיז וא 601] לש תפסותב ךרוצ ילב םינותנ

 ,ןוטסנס תועקשהה קנב ל"כנמ ,רניר יבוק
 םויכ השירדה" :ןמדירפ לש הסיפתה םע םיכסמ
 טנרטניאל רוביח העימטמה היגולונכטל
 .הכרדר תישארב תאצמנ (1ה167861 601060060)
 תועצמאב ,טנרטניאה ךרד ובש םויה קוחר אל
 להנל היהי ןתינ ,הל תומור וא ,וז היגולונכט
 .תונוש תויגולונכט תומרופטלפ ןיב רשקתלו
 ריבסו ,בר אוה הלא םימושייב ןומטה לאיצנטופה
 ."ריתעב רבגת וליא תונורתפל השיררהש

 הנשב תודיחי ףלא 50 רוכמנ םא" :דעי
 ."םיצורמ היהנ ,הנושארה

 תורבחתה תלוכי םיקפסמ ונחנא" :בוצימ
 תורשפא ןהל ןיאש תוכרעמל טנרטניאל
 תמרב וא םיביכר תמרב - םויכ הילא רבחתהל
 ."םדומ

 תשר" :תיקסיעה תינכותב הנותחת הרוש
 לכ טעמכ רשקמש המ תויהל תכלוה טנרטניאה
 םיגוסמ תוכרעמל םירשפאמ ונחנא .ונייחב רבד
 ."טנרטניאל רבחתהל םינוש

 ,הנכות ישנא :שיא 4 םידבוע 1-טקנוקב :תווצ
 שרדנש ומכ םיעבוכ הברה" שבולש - ןמרירפו
 םג .יקווישו ינכט ,ילוהינ :וירבדכ ,"פא-טראטסב
 תא תלהנמו ,הרבחב תדבוע ,ןמרירפ תנע ,ותשיא
 .יביטרטסינימדאה דצה לכ

 ,ישארה ןעדמה לש קנעמו ,ןמדירפ :תועקשה
 םיעגמ םימייקמ .'95 ףוסב ,רלוד ףלא 300 ךסב
 .ל"וחבו ץראב םיעיקשמו ןוכיס ןוה תונרק םע

 "ב םיקיזחמ ןמרירפ תנעו רימע :תולעב הנבמ
 .םידבועל ןתינ ראשה .תוינמהמ זוחא 7

 .םיינוניב :םילודג ויהישכ תויהל םיצור המ
 בלשב הנשב תוריכמ רלוד ןוילימ 0
 .שיא 60-כ לש םידבוע תבצמ םע ,ינושארה
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 סנכל ועיגהש םיפתתשמה 700 69
 ינפל טסוסורקימ לש םיחתפמה
 קר אל וניינעתה םייעובשכ
 השדחה תפטעמה תייגולונכטב
 םג ץיצהל ושקיבו ,וזכרמב הדמעש
 .5\1-ה תייגולונכטב

 רשע ןיב הגרוד םענקוימ טנריבא 69
 -לע 1998 תנשל תוחיטבמה תורבחה
 ."רלרווקרווטנ" יאקירמאה ןיזגמה ידי

 לוהינ תכרעמ העיצמ סקיא"וינ 69
 70 יבשחמל תפתושמ תידרשמ
 תועדוה תכרעמ תללוכה ,שוטניקמו
 לש ₪א008ח86ַ תססובמ תפתושמ
 \ .טפוסורקימ

 | לע היתוזרכה תרגסמב הללכ ןאס 69
 תא '98-ל םישדח םיתורישו םירצומ
 | קט-ץזיו לש  ואדיווה סיטרכ
 | .תילארשיה

 6008 תרושקתה תרבכחו א 9
 םוחתב יקסע הלועפ ףותיש לע וזירכה
 .טרנטניאב רחסה תחטבא

 ןייל-מוקו לארשי טפוסורקימ 69
 " תעמטהב הלועפ ףותיש לע וזירכה
 608086 ינורטקלא ראור תוכרעמ
 תותשר לע םיססובמה םינוגראב
 ,לבוג גוסמ תרושקת

 ילש 50 0 א *ו3ּ"א5 ה

 לואק קחצי' 1%

 דד: / :

 [ 3 וולו. שת 60
 [5- ואואוש.06.60ב
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 [3- ווי
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 ימכסה ינש לע המתח קאפמוק 69
 םיקפס ינש םע הירצומ לש קוויש
 .תונורתפו םוקססקא :םישדח

 רפסמ תעצבמ ביבא לת תייריע (9
 םמיאתהל ידכ ,טפוסורקימ ימושיי

 תכרעמה .2,000 תנשב הדובעל

 תרעוימ בסוה רבכ הקלחש הנושארה
 .היינבה לע חוקיפו יושירל

7% 

 הלעמל יכ העידוה טניופ ק'צ (9
 םישדח םייגטרטסא םיפתוש האממ
 <  הרובעה תביבס ןקתל ופרטצה
 \ה 6

 לע המתח תילארשיה 7 יטירויקס 6
 גצייתש \%96ח תרבח םע הצפה םכסה
 .ןפיב הירצומ תא קוושתו

 -הלועפ ופתשי מביו טפוסיפוא 9

 < ..םינותנ ינסחמ םוחתב םיטקיורפב
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 חוכה לכב .תיכרואו םנייפאס
 םחא םא .דנדנתמה קוועהמ וחכשעת .היסאמ וחכשת ,ןומנילקמ וחבועה

 - םימיאתמ םירצומו קוניזב קוש ,הבומ הלהנה - שודקה ועלוומב םינימאמ
 ק"דסאנב םינוכיס וישכע תחקלכ הווש

 ןהכ יםמולש

 קושב תורחסנש תוילארשי קטדייה תוינמ לש קית הנבת ךל
 .דנדנתהלו דוערל תוביס שפחמ קר וליאכ םש קושהשכ ,יאקירמאה

 ליב לש םינמורב תודיריה תא קרוי"וינב וצרית ישיש םויב
 ךרואל םיעיקשמ םא ,לבא .ןגאלב .היזנודניא התיה ןכ ינפל ,ןוטנילק
 תריוצמו חמוצ קושל תרכומש ,הבוט הלהנה הל שיש הרבחב ןמז
 אקווד תוהובג תואושתל עיגהל ןתינש ןימאמ ינא ,םילועמ םירצומב
 .ק"רסאנב אקוודו ,וישכע

 קר ,םיזוחא תורשעב הינמ ךותחל םילוכי םיאקירמאה םיעיקשמה
 םג םילוכי םה ,לבא .בורק ןועבר לש תואצותל עגונב ןטק קפס ללגב
 ימו ,המתח הרבחהש בושח םכסה ללגב םיזוחא תואמב הינמ קינזהל
 .םינועבר המכ דועב קר תוריפ ןתיי הז םכסהש םתיא חכוותנש ונחנא

 תוח"ודה רעצמ תחיתפ לע הלפנ "שאר שאר" לש החיתפה תרוקנ
 טניופק'צ .תועתפה הברה חיטבמש המ ,'97 לש ןורחאה ןועברל
 ,ןורחאה ישימח םויב ןייוצמ ח"וד המסרפ ,המגודל ,(( א
 םויב רחסמה תחיתפבש רחאל ,הדיריב הרגס הינמה םלוכ תעתפהלו
 ןיתמהל םישקעתמ ק"רסאנבש הארנ .התלע אקוור איה ישיש
 ןווכתמ סטייג ליב םא ריהבי ילואש ,טפוסורקימ לש ח"ודה םוסרפל
 ךופהל :רמולכ ,תותשרב ערימה תחטבא םוחת לע םג רעתסהל

 .טניופק'צ לש רישי הרחתמל .
 ,הכתחנ אלש הינמל ןפוד תאצוי המגור איה (זחושחא]) ירויקרמ

 םויכ הריחמב םגש יל הארנ .םישרח םיאיש הנורחאל המשר ףאו
 תרכומו תחתפמ ירויקרמ .תובורקה םינשל הבוט העקשה איה
 םירבודמו םימח יכה םימושייה ינש לש תיטמוטוא הקירבל תונכות
 ירתא לש הנכהו ,םייפלא תנשל תונכות תבסה :תובורקה םינשב
 .ינורטקלא רחסמ לוהינל טנרטניא

 עבראל (99) תורפס יתשמ רבעמב הצמתמש ,םייפלא תנש תייעב
 תעשל תוברקתהה םע רתויו רתוי תיטוקא השעיתו ךלת ,(2000)
 החימצמ תינהנו ,הז םוחתב םיניוצמ םילכ תקוושמ ירויקרמ .ן"ישה
 ינורטקלא רחסמל םירתא תנכה - ינשה םוחתה םג .הגנשב % לש

 רחסמל רתא חותפל ועת אל הרבח ףא .חצנמ םוחתכ ןמתסמ -
 הנכות תצרה אלל (יארשא יסיטרכ תועצמאב םולשתו) טנרטניאב
 םע םלשומ יותיעב קושב העיפומ ירויקרמ ןאכ םג .רתאה תקירבל

 .לדגו ךלוה קר שוקיבהו ,הקירב תונכות
 רחסמה םוחתש ןעוט שיאה יכ ריכזהל יאדכ ,סטייג ליב ופורפא
 תנשב טנרטניאב יזכרמ םוחת היהי (6-60חוחו6ז06) ינורטקלאה
 ןייצל בושח ,(הנושארה םעפב אלו) העוט סטייג םא םג .םייפלא
 גשגשמ ירויקרמ לש תויתרוסמה הנכותה תוקידב םוחת וליפאש
 .היתורחתמ לש (?תינמז) תודאתה בקע ,הנורחאל

 שי ,הנשמ תוחפב (27-ל 10-מ) רלור 17 העמג ירויקרמש ףא לע
 םירצומו קוניזב קוש ,הבוט הלהנה :ילע ביבחה שלושמה תא הל
 ,הרבחה לש היקסעב הנטק הדיעמש רוכזל בושח ,תאז םע .םימיאתמ
 .םיימוי"םוי ךותב רשעה ןוויכל חנצת הינמהו

 תודרח קושב שיש ןמזבש ,רמול םיגהונ םייאקירמא הסרוב ילעוש

 הינק ריחמ | הינק ךיראת הסרוב דוק \ הרבח םש

 - 0 | 008 | מ
 - -- | 8 לוג

68 
 8 סהטיאס

0 

 ב תונרוא
 8 סרבה
 311675 | 8 ה טיבלא

 ןמוזמ תרתי

 ןהנ ימולש לש וילופטרופה
 יפסכ םוכס | תוינמ תומכ

 | | 440600 | | - 200 | | 624 | 230198 | | עעפסז | שדחה דממה
 0% | - 45,625 | | 48375 | | 46,625 | - 600 | | 49376 | 240198 | | תחדפ ו
 | | 426.25 | | 86260 | 200 | | 626.26 | 230198 | | סאמאה | יטוברזא-
 0% | - 45500 | - 428 | - 95600 | | 200 | || 428 | 2300198 | | דסאסת | | םקיטמוננט

| 1000 | | 34,876 | | 44,975 | | 44,976 - | 0% 
0* 

 | 34975 | 8 פצ1
 - 6136 | 8 ב בש סנאיפס
 י98 יל | .תויצפוא

 ו %7.5 הרמה

 םויהל תוינמ

 תאושת | 0 ללוכ קית יזוש
 םויהל קיתה ;

 0% 'א

 תריוואב קושה רשאכו ,(טטע סו 1ווט ([6ג) הנקית - תורח תודיריו
 סינכמ ינא ,וז השיג יפ"לע .רוכמת * (וטט) תורמגנ אלש תוילע
 -מא ,(811() תליג ומכ ,תוחיטבמ תורבח לש תוטובח תוינמ קיתל
 .(סזטא) קטוברואו ((טווט!)סקיטמונקט ,((18110) סמטסיס

 הארנו התוא רקפש רבשמהמ ,יתעדל ,תאצוי (אטוא[) סקטיאס
 .בר ןמז הזמ הנושארל ,הרבחל תיחוור הנש היהת הבורקה הנשהש
 יתוא ךא ,תוניוצמ תואצות םע ח"וד ישיש םויב םסרפ סקוריז ןרצנוק
 - עבצב ילטיגידה סופרה תנוכמש ל"כנמה תרעה דחוימב תניינעמ
 בשחמל ירקיע קפס איה סקטיאס .ןיוצמ תרכמנ - 600000107 0
 .תופסונ תונוכמל םג רואמ בורקבש הארנו ,וז הנוכמ לש ילטיגירה

 (06זמ) דויצ קפס תויהל בוט רתויש ,השקה ךרדב הדמל סקטיאס
 .(ןייטנופס) ההז הנוכמ דבל רוכמל רשאמ ,תגשגשמ קנע תרבחל
 רקיעב ,הלאכ טשזוו ימכסה םע םיקחשל האירמה (11!6) יפא םג :בגא
 ךותחל ןפימ ןופלט "הלביק"ש עגרב ךא ,תוינפי קנע תורבח לומ
 .רחא םויב הינמה הסרק ,יתייסאה קושב רבשמה בקע םיחולשמב

 ,ויהואב תמקוממה ,סקטיאס לש ילטיגירה סופרה תרבח םג
 ףותישב ,טאראק םשב תב הרבח הקישה ףא הנורחאלו תגשגשמ
 בשחמהמ) סופד תנוכמ רוכמת טאראק .ינמרג סופד ןרצנוק םע
 .הרבחב םיפתושה לש ףתושמ חותיפ ירפ ,(הטלפל

 הטמל תלחוזש ,סקטיאס תיינמב השלוח שי םינורחאה םימיב
 -ל תחתמ ,המ ןמזל ,ישיש םוי ךלהמב הדרי ןמז הברה ירחא הנושארלו
 .שגרתהל הממ ןיא יתעדל ,םיכומנ םירוזחמב הליחזה דוע לכ .רלור 0

 יכה היגולונכטה תא תוגציימש תוינמה תחא איה תיכרוא
 קאפמוקו לטניא ,טפוסורקימ .טנרטניאל השיגה םוחתב תמדקתמ
 תייגולונכט תא חוכה לכב ףוחדל ןהיתונווכ לע הנורחאל וריהצה
 .תשרב םינותנה תרבעה תוריהמ תא המכ יפ רפשתש ,\1281.-ה
 ,ןוכנה םוקמה לש ץיפשב שממ וישכע תאצמנ תיכרוא ,וז הניחבמ
 .םלועב תוליבומה תורבחה םע פ"תש ימכסהו תניוצמ הלהנה םע
 .תואבה םינשה שולשל הלועמ העקשה איה הינמה ,יתערל ,ךכיפל

 ,ירויקרמ ומכ .(80₪81) סנייפאס איה גשגשל הרזחש תפסונ הרבח
 הירצומל לודג שוקיבמ תובורקה םינשב הנהית סנייפאס םג

 ,ריחא עבטמל הפוריאב רבעמהמו םייפלא תנש תייעב םוחתבש
 תוכרעמה תמאתהל הנכות ילכב תומוצע תועקשה ךירציש
 .(ירויקרמל ,יריתע ,ףסונ קוש) תונירמה לכב תויסנניפה

 ןוחטיבהו ,6.5-ל רלוד הרשע לש ריחממ סנייפאס תיינמב הדיריה
 אקוור יתוא םיאיבמ ,(םירצומו קוש ,הלהנה) הרבחה יקסעב יל שיש
 תוכורא (641]) לוק תויצפואב העקשה - לודג יוכיס/ןוכיס תחקל
 יל תונתונ (ילוי) קוחר העיקפ ךיראתל תויצפוא .סנייפאס לש
 םג ,אובת אוב יתעדלש ,הינמה ריחמב היילעמ תונהיל תורשפא
 ,היסאמ דבל רבסה ןהל יל ןיאש היינמב תוריכמ שי ןורחאה ןמזב םא
 תויצפואב חוורה ,ששואתת הינמה ןכא םא .םיצורית ראשו ןוטנילק
 'ִפ8א ילוי דע םא ,ינש רצמ .המצע הינמב רשאמ המכ יפ לודג היהי
 .תספאתמ העקשהה ,הלוע אל הינמה

 ימ לכו .ךרע תוריינ רוש הריבמ וא הייוק רע הצלמה םושמ הז רמאםב ןיא :הרעה
 דבלב וחעד לוקיש ךמס לע לעופ תאז השועוע

 האושת | יפסכ םויס | םויבריחמ
 הינמב םויהל ורחא 'ו הינקב

 אמ-סיסטמס  | למצם?  - | 23.0%08 | 6956696 | 9400 | 48660 | 955626 | 46650 | | 0%
 סי | 95561 | 5104675 | 95818 |

| | 41960 | | 49750 | | 0% 
0 | 25 | 610800 | 0% 

 סא | 92060 | 2005 |
 סי | | 35900 | 00660 | 0 |
| 9,226 | | 411876 | | 36,225 | | 0% 

| 30800 | 4 

| 
 ומ יה

 0% | | 96626 | 5 45,526 | | 200 | | 427625 | 8 ירוקרמ
0 
0 
 יי

09% | | 36260 | 

,0 18 000 

 ?וישכע םיקנזמ

 המוזרה

 ןהב יזנוצטנ
 קסעש ,ןלכלכ אוה ןהכ ימולש
 םיטרס תוקפהב םיעבשה תונשב
 תונשב .("ךולפ" ,"ילש לאכימ")
 ןיב ,וקלא תצובקב ןהכ רבע םינומשה
 רשע הזמ .הלכלכ ל"כנמסכ ראשה
 יאמצע ץעויכ שמשמ אוה םינש
 רקיעבו ,קט-ייהה קושב תועקשהל
 .ינקירמאה תוינמה קושב

510 3 6% 9-1 

 הכורעתב תונומת 1 םיעוצעצ ץזי) שארב שאר 9 15 פא-טרטס טניופק'צב םיחוסב 147



 ווד 'ל'ב\ רמוע ,[המוזר ואר] םיעבועה תונועב ילארשיה עונלוקב תופוק רגט |ו
 ילארשיה לולסמ לע ליבקמב םיינשה ורהד תונורחאה םינועב 0 4 ה לוו

 .ןאכ םישגפנ םה ויועכע .םייאמצע תועקשה 'צש' ויחד השק
 תדוקנ .[תרגסמ ואר) יליבועו ןהכמ הזמ הז רתוי םינוש םיעיקשמ |

 .רלוד 100,000 יוושב תוילארשי קט-ייה תוינמ לש קית :ההז ,תאז 7 ה ויהי המ
 הז ?הנועה ףוסב ,ועדוח ידמ ,עובש ידמ םיווש יליבשו ןהכ לוע םיקיתו ויה /
 לע .ןוחצינ :תחא הרורב הרטמו םיילמינימ םיללכ םע ,יתימא ברק-וד תיקוושו
 .הרחתמה לע ,ןבומנו [ביבא לת ,ואד ,ק"דסאנ) ו -
 םהיקיתב תולועפ ועצבי םיינשה ינ שארמ ונעבק ,תנגוה תורחת חיבה 7

 .םמב תובייחה

8 

 יליבש רמוע

 יזוכיר קיתב רבודמש רימ ולגת ,ילש תועקשהה קיתב טבמ ופיעת םא
 .סמטסיס-מאו סומראפ :דבלב תוינמ 2-ב 30%7מ רתויב עקשומש ,ידמל

 העקשה תוטלחה לבקמז טנמדנופ עיקשמ ינא .הרקמ אל הז
 יעוציב ךמס לע אלו ,(םייסנניפ םינותנ) תורבחה יעוציב לע ךמתסהב
 יתכרעהלו ,ךורא חווטל עיקשמ םג ינא .םירחא םיינכט םינותנו הינמה
 הנשה ךשמב וב וראשיי ילש קיתב םויכ תואצמנש תוינמה בור
 דואמ ןטק רפסמב רימת עיקשהש ,טפאב ןרוול בוטש המ .הבורקה
 .יל םג בוט ,תוינמ לש

 .הובג ןוכיס ביכרמ השוריפ יכ ,עיתרהל ילוא הלולע קיתה תויזוכיר
 םא ,תררוי קיתב ןוכיסה תמר יכ החנה תדוקנמ אצוי ינא ,תאז םע
 יתייה אל .וב לולכה ריינ לכל עגונב תיניצר רקחמ תדרובע תעצבתמ
 סיבהל רתויב הבוטה ךררה וז יכ יתנמאה אלמלא יזוכיר קית הנוב
 .הדובעל וישכעו .םיליבומה םידדמה תאושת תא

 תוליעפ רקיע תא תעצבמש ,הנטק תופורת תרבח איה סומראפ
 ,םייניע תוקלדב לופיטל תופורת המכ החתיפ איה .ץראב הלש פ"ומה
 .הבורקה הפוקתב ['זכ 4-ה לש יפוסה הרושיא תא לבקל היופצ ו

 ₪880 6: 1.סחוט תרבח םע פ"תשו קוויש םכסה לע המתח הרבחה
 בלשבו ,ב"הראב הפורתה קווישל תיארחא היהתש ,תיאקירמאה
 .הפוריאב קווישל םג רתוי רחואמ

 .תופסונ תוניינעמ תופורת המכ תחתפמ סומראפ ,סקמטולה דבלמ

 ,םימרקתמ חותיפ יבלשב אצמנש ,הרכחה לש רתויב קתרמה חותיפה

 תושק שאר תולכח רחאל חומה יאת לע ןגהל רומאש ,111121 1-האוה

 םינדבהה תהא אצחמ

 | ןהכימולש | = יליבש רמוע |

 תויצפוא + ה י תוינמ

 ךורא + רצק | ךורא
 ההובג הכומנ קיתב םייוגישה תופיכת

 ןכ אל | = םיינכט םינותנל תוסחייתה :ּ

 תוינמה תוגהנתה | תורבחה תוגהנתה ו 5 תנותחת הדוש -

 העקשה גוס

 העקשה חווט <

 .יחומ ץבש וא/ו
 ךא ,הרבחב ןומטה לאיצנטופהמ התע תעל תמלעתמ טירטס-לוו

 .האיצמה לע ולעי םיטסילנאהש רע ןמז לש ןיינע קר הז יתכרעהל

 .הלעמ הלעמ קנזת סומראפ תיינמ ,הרקי הזשכו

 עובשב תודירי (יתחמשל) המשר ,ילע תובוהאה תורבחה תחא ,סיינ

 תחתפמ הרבחה .קיתל התוא ףרצל יל הרשפאש הרבוע ,רבעש

 חמוצש (("סזותכטוטו 1616ק1נסחש 1016818110מ) (-11-ה קושל םירצומ

 הינק ריחמ הינק ךיראת

 | ו | 0 | 0 | ותו | 5008 | תא | המוזרה
 | 72 0 | 5375 | | 0 | | 7 300 | 53/6 | 20.06 | | אוספצ]

 | 00 | | 7 | י'ניבשו רזנוצנ
 | 0 ()13 ליגמ בקוע (20) יליבש רמוע
 | 0500 | 5 | לש | 9505 | 280196 | הז הנשב .קרוי"וינ לש הסרוכה רחא

 לש תועקשה קית להנמ אוה הנורחאה = יווש כ"הס
 "הגירא" רתאב רלור 100,000 םיהל תוינמ

 רו 0 :

 ללוכ קית יווש 1997-ב בינה ,טירטס לווב תוילארשי =

 .34.3% לש ה

 ?וישכע םיקנזמ ל תער תוטא419] לכל קובו 4038 תבלכולמ הסבב 6] קט-ייהה דדמ 31 .לטניאל צצה 5

 יששיש םויב טירטס-לווב יעובועה רחסמה תליענ ןיבש ןמזה קרפב ,עובשל תחא
 בווטיחב םלעתהל ,םידדצה תמכטהב ,ונעבק ,ןכ ומכ .ינוע םויב ,רחסמה תחיתמ ןיבל
 תוינמ לע יוסיממ םגו ,היינקו הרינמ תולועפ לע תולמע םולשתמ תוינמה יקית

 םחטםיח-מאו םומראפ לע קיתהמ %
 תוינמה בור .ןמז ךרואל ןהב קיזחמו תוינמ עבוע-ועש לע לענוש .ךורא חוומל עיקועמ ינא

 יאנת אלל וסבוי ק"דסאנו ואדוע דע :רמוככ ,הנועה ףוס דע יתיא וכליי ןאכ יתרחבש

יליבש רמוע ל
 

 תוינמ תומכ

 23-ב רחסמה תליענ רחאל םהלש "תוינקה לס" תא הנוועארל ואלימ יליבשו ןהכ
 קטוברוא תרצותמ "הרוחס" ,המגודל ,וועכר עודמ עובועה ןאכ םיריבסמ םה .ראוניב
 ,עובוש ידמ ךכ תושעל וכישמי םהינוש .סקטיאס תרצותמ "הרוחס" ,המגודל ,אלו
 .עובועב דחא ךויח תוחפל קחמתו ,רבדת האוועתה םג אבה רודמהמ לחהש אלא

 דגיבא ןורוד

 .חומצלו ךישמהל יופצו ,תונורחאה םינשב רתויב ריהמ בצקב
 תויזחת יפ-לעו ,םיחוורבו תוריכמב ההובג ההימצ הגיצמ סיינ
 ןייצל שי ,ףסונב .בורקה דיתעב רוצעל תנווכתמ אל איה םיטסילנאה
 םימיב תילוש אל תוכז תדוקנ ,היסא חרזמל הפישח ןיא טעמכ הרבחלש
 .הלא םיפורט

 ואידיווזו וידוא עדימ לש ץוויכו דוביע יביכר תחתפמ ןרוצ
 םילודג הקינורטקלא ינרציל םירשפאמ הרבחה ירצומ .םיילטיגיד
 .דועו כ\/ כ תוכרעמ ,תוילטיגיד תומלצמ חתפל

 267מ הדריו ,םינורחאה םיישדוחב תוירזכאב הכתחנ ןרוצ תיינמ
 ,הרבחה לש שלח יעיבר ןועברמ וששח הינמב םיעיקשמה .13-ל רלוד
 לש יחכונה ריחמה ,יתערל .[2[/\2-ה קושב תרבוגו תכלוה תורחתמו
 .הלועמ היינק תונמרזה הווהמ ןרוצ

 1 4511 יביכר לע םיססובמה ,ןוסחא ירצומ תחתפמ סמטסיס-מא

 םג חומצל ךישמהל יופצו ,ריהמ בצקב חמוצ הרבחה הנופ וילא קושה
 ליהתהל הרומא איה וב ,הרבחל ןחבמ תנש איה '98 תנש .תובורקה םינשב
 ,ךוחיג ידכ דע ךומנ יחכונה סמטסיס-מא תיינמ ריחמ ,יתערל .חיוורהל
 תא ריכמ אל קושה .הרבחה תוינמ לש הלורג הכ תומכ יתשכר ןכלו
 הנשה ךלהמב הנתשת וז הרבוע יכ הפוצ ינאו ,בוט קיפסמ הרבחה
 .אבה עובשב - סמטסיס-םא לע תניינעמ היצמרופניא רוע .הבורקה

 ראש ומכ ,רוציי ףרוע תייעבמ הגורחאל העגפנ רוטקורנוקימס ראואט

 תוגירמב תועבטמה רבשמ ,ךכל ףסונב .םלועב הצחמל םיכילומה ינרצי
 ,רתוי תויתורחתל ראואט לש תויחרזמה היתורחתמ תא ךפה היסא הרזמ

 .תילארשיה הרבחה לש הבצמ תא המ תרימב רימחהו
 יתפסוה ןכלו תיביטקרטא דואמ הינמה ,יחכונה הריחמב ,תאז םע

 איהש ןוויכמ ,ראואט רובע רבעמ תנש היהת '98 תנש .קיתל התוא
 לש חותיפה זכרמב וחתופש םיביכר הנשה רצייל ליחתהל הדיתע
 רו 1,481 יביכר תחתפמ הרבחה .היתוחוקל ירי לע אלו ,הרכחה
 קוש שי הלא םירצומלו ,רתויב ההובג הסיחר תלוכי ילעב 01
 םיפסונ םירבסה .בורקב חומצל רוזחת ראואט ,יתערל .קנע ילאיצנטופ
 .םיבורקה תועובשב - רתוי םיטרופמו

 תופורת) תוירנגה תופורתה קושב םילודגה םינקחשה דחא איה עבט

 הפרטצה ,ןוסקפוקה חותיפ םע ,הנורחאל .ב"הראב (גפ ןהילע טנטפהש

 תורבח קר תואצמנ הבש ,תופורתה תורבח לש הנושארה הרושל עבט

 כ /4-ה רושיא תא ולביקו ןדבל הפורת וחתיפש

 הרסמ אל עבט) ןוסקפוקה יעוציבמ םיעיקשמה לש םהיתוששח בקע

 ,(םיבר םיעיקשמ הציחלהש הרבוע ,ןורחאה ןועברב תוריכמ ינותנ

 תונמרזה הווהמ הז ריחמ ,יתעדל .יחכונה הריחמל עבט תיינמ הררי

 ,הלועמ הלהנה םע ,הנירמב תובוטה תורבחהמ תחאב עיקשהל הלועמ

 .רבעב הרוחסה תא הקפיס רבכש
 ילואש ,תופסונ תוינמ המכ רחא בקוע ינא ,יתנייצש תוינמל ףסונב

 ,2551 תא ןאכ ריכזא תורמעומה ןיב .ילש קיתל ריתעב ופרוצי

 רעושמה יוושל תחתמ הכרה תרחסנו ראואט תרבחמ עברכב הקיזחמש

 .היתוקזחא לש

 ים לכו .ךרע תוריינ לש הריכמ וא הי'נק לע הצלמה םוועמ הז רמאמב ןיא הרעה

 רבלב וחעד לוקיש ךמס לע לעופ חאז השועש

" 
0 
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 םויהל
 םויב ריחמ

 ורחאה 'ו
 יפס0כ םוכס

 הינקב

 1998 ראוגיב 27 ,ח"נשת תבטב טיכ ,ישילש סוי ,קט"ייה

 הכורעתב תונומת של םיעוצעצ 21: שארב שאו 18 פא-טרט טניופק'צב םיחוטב 14



 יבקעי הלא ןירצ הלועש המש שוטניקמה םע החיכוה טלחהב לפא"
 תאב שרקה תוחירב ףסואב הקיחצמ יכה החירבה וז ."תררל
 ילש רקאה"כ ומצע תא ראתמ תוקרבהה לעב .]/1הסוווז1
 לע 'יתימאה ו ותוא םיקיחרמש הדבועה תא ךירעמ

 ."תומיר תספוק" םשב קמה תא הנכמו ,"קשמימה ידי - ב

 תוקרבהה ללש תא תוקחל הסנמש ,הז שאונ ןויסינ = יניב-יניב ,נה-םית

 לש םזילאירפמיאה דגנכ קמה ישנא לש תויחוגינה ,םיירלולסה ןריעב רפיב ךירצ דועש ימל םיב 1ווננוה
 ,חיכומ קר אוה .ביואה ידיל קחשמ קר ,טפוסורקימ (סקמייטו הלורוטומ) 11/18 תרבח העיצמ הסיטב טרסהמ ראווצב עקנ םתלביק

 | יס.יפה לש הלעפהה תוכרעמ לש יסופיטה שמתשמהש רשפא ןועשה גצ לע .רפיב םג אוהש רי ןועש רשפא וישכע .רוע אל ?הנורחאה
 לש ובוציע םידע ףלאכ ודיעיו .םעט ןינא אל אוה ןהינימל .םיירמונ םירסמ לבקל וא טסקט תוארל בשחמ ומכ הארנש המ קיתהמ ףולשל

 ,םירקבמ הנומבו הווא'ג לש םיטלפא ינשב םכתסמה ,רתאה תקפקופמה הרהצהב םג ואצי םינרציה -ה תייגולונכטב טרסב תופצלו ,אשינ

 .27 לע רמועש .(רלור 130) תרשרשכ ותוא רונעל רשפאש האיצוה קינוסנפ .ההובג תוכיאב ,'ץניא 5.8 לש ןטק ךסמ יכג לע ,פ/ש

 בשחמ תא ואיצוהשכ לפאב ולליפ הזה רליה לא אל יטרסב תופצל רשפאמ אוהו ,םרגוליקמ תוחפ ולקשמש ,רישכמה תא קושל

 הללוסה ךרוא .דנוארס רנואסב הוולמ אוהשכ ,ךרי תופכב םייילטיגיד ואלו בולישב רבודמ .הרבחל 20-ה לבוי לגרל ,שדחה םינפסאה צצוע/ש.חוס[.טסזח :רתא ּ
 .םייתעש :עצוממ טרס לש הז לע הלוע

 לכל כ פ רישכמכ םג שמשל \/0-1.10-ה לוכי ,םועְזַה ולדוג תורמל
 הלופכ ךסמה לש היצולוזרה .תיתיב הייפצ תכרעמל רבחתמה ,תיבב רבד
 1,300-כ היהי וריחמו ,לירפאב קושל אציי רישכמה .הליגר היזיוולט לש וזמ
 .רלוד

 : דבעמ !םינותנ תצק .תיתיב רודיב תכרעמ םע בשחמ לש
 וץרהגמ 200 תוריהמכב 6
 ,תידמימ תלת הקיפרג ץיאמ
 קסיר ,טייבזהגמ 32 לש ןורכיז
 םירוטילקתןנוכו הגיג 2 חישק
 (רתוי הברה שי) 4 תוריהמב
 | יבשחמב ומכ) 1.62 ךסמו
 לבא .'ץניא 12 לדוגב (תרבחמ
 רבגמ - אוה | ןבֶָרבודה
 רבוחמה טאו 40 ינופואירטס
 .]3086 לש דנואס תכרעמל

 . .בוציעה ,ייתובר ,בוציעהו
 ינרשבה רופאה םקרימה לע
 = הזה תצצונה הליבחה לש
 .יסיסעה חופתה ,ןטקב ,עבטומ
 ₪086 לש וגולה רצל בואה
 .,ריחמהו .סוטטסה ריתע

 םאתהב .ריחמה ,ייתובר
 רלוד םיפלא תרשע :ערואמה תויגיגחלו תוינפסאל ,בוציעל
 .םיבשחמ ערי יררשמב התע חראתמ גיצנ .ןיליקתו ןיבט

 צעושש.ק8ח850ח10.00חו :רתא

/.. 

 הבחבלט
 םורגל םידמוע ירוחאה בשומב םירליהש האבה םעפב
 לוטקל םתס וא תרשרש תנואת ללועל ,תושריחל םכל
 רשפא ,הבמבה הרמגנ קוידבו ,ירוחאה בשומב הז תא הז
 םע היזיוולט העיצמ ןסנ'ג תרבח :ןורתיפ םהל עיצהל
 .(רלוד 350) דיינ ואריו רישכמו (רלוד 500) 1.6.0 ךסמ
 טקשו תוכורא תועיסנב םירליל םלשומ יוליב
 .ץורעה לע בירל וליחתי םינטקהש רע .םירגובמל

 צעשש.]6860811010.608ה :רתא

- 4 

 6 ב1106

 | / ו ו | --6 808 5 | < .הלועמ יאנסחמ םגו |
 נה : 7

 ו |
 ןונכתב החמתמה תילארשי הרבחכ ,1ץאא ,םינוש םיקפסמ םינוש םירצומ תונקל ךרוצ ןיא -

 .תחא הליבחב דחא רוקממ םירצומה לכ תא תקפסמ ,קוחרמ השיגל תוכרעמ חותיפו רש הרזוח הך'דצ] רוו'דק וח
 .תידרשמה תשרל רבחתהל ןינועמה קחורמ שמתשמ לכל םלשומ ןורתפ קפסמ 1 .41.ץחא-ה 1

 .דרשמב ומכ קוידב ,הדובע תביבס יירציימיי 1 /11א1ץח(-השכ ירלולס וא !פפא ,ליגר ןופלטמ השענ רוביחה

 לוחתאה ,ולש 566שז16/-ה תוכוב רקיעב תוחוקלה בל תא הבש הו רצומ .םיטרופ 16-ו ,8-ב ךמות 1 /%1ץחא
 .ההובגה תויתודידיהו לוהינה תמרו ,לקהו טושפה

 .ינורטקלא ראודב וא הטמ םיטרופמה םינופלטל רשק ונמיע רוצ ,םיפסונ םיטרפ תלבקל 4 9
 .1ץחא לש (6!1ח65-ה ירצומ תא תוסנלו 66ק://ואואוצ.50ה0[ץח(.60חר טנרטניאב ונרתא תא רקבל ןמזומ ךנה

 10% לש תורכיה תחנה תי :כ-ח6\זוומסוס מ 1 י
 | ץח|( ירצומ לכ לע 0 7:

 .סא.וא.יב לש תב תרבח ,קניל

 1 04-999-0334 :סקפ ,04-990-7555 :ןופלט ,20179 בגשמ ,ןוידרת הישעת רוזא ,ןיבר תיב

 6 11: ץח 50 0 ץ 60 2
 108 ראוניב 27 ,ח"נשת תבטב ט"כ ,ישילש סםוי ,םש""ה ג 0%

| 

 תנורעתב תנו כג] םיעוצעצ 201 שאונ שאו ₪ פא-טוטס 0 ! טניופק'צב םיחוטב 14 ?וישכע םיקנזת וג תשו תשא 11 לבל קזבו 49. תכלכולמ הסיבכ 40: קט-ייהה דדמ 0 לטניאל ונצצה 3 ל
 תו



 לארשיב םיניישעתה תודחאתה ₪!וככש== אא +- ולארשיה אוציה ן . וכמ

 !ונרט-ניא התו הנשל 0
 ?ץוחב ראועיהל ךל הלוע הז המכ גשומ ךנ שי
 םינאוציה רתאב בלוועמה יאמצצ רתא ךל קינעמ בתרומה לולטמה
 !םוסרפה לכ !הפיושחה לכ !תונורתיה לכ וו לוע םיניישעתהו

 \ בחרומה לולסמה תונורתי לנ
 1/ :תחא תרגסמב םייקסע תונורתי לש תשקמ תונהיל תנייוצמ תונמדזה בחרומה לולסמה הווהמ ,דחוימב יביטקרטאה וריחמ רואל

 םירושיק םע םידיקפת ילעב תמישר ₪ שופיח יעונמב יאמצע סושיר ₪

 הרבחל תורשקתה יכרד ₪ לארשי לש םיניישעתהו סינאוציה רתאמ רושיק ₪ |

 \ || הרבחה רתא לא (1.1ח8) רושיק ₪ וגול םע הרבחה ליפורפ תגצה ₪ \

 | ינורטקלא ראודל (1.1מ8) רושיק ₪ סלועבו ראב םיפינס טוריפ ₪

 ן הנומת בולישל היצפוא ₪ הרבחה ירצומ רואתו קוסיע ימוחת ₪

 הלועפ יפותיש רואית ₪

 תילמינימ תולעב תילמיסקמ הפיועח
 ירשק חתפלו רוציל םישקבמה ,םלועה יבחר לכמ סיקסע ישנא לש תוסינכ יפלא הזה קקושה רתאב תומשרנ ומויב םוי ידמ

 םיניישעתהו סינאוציה רתא - רכומו יתכלממ רתא לא תונפל תופידעמ תוימואלניב תורבח .תוילארשי תורבח םע הלועפ ףותיש ן

 ..החלצהבו וא .151861- 0 00.11 -ל המידק זא !ןאכ הז.- שחרתמש המ לכ ;לארשי לש 1

 51-חייש 3.53 גיצי רעש יפל מייעמ ללוכ חייש 1455 +

 :ם'פסונ ם'טופ 0 ו'שנע הנמ

0-3 
1", 

 שי הו נע 038 ב בצו 5 כ 8 ד ד

%- 

 ו רוחמ יםלרעה לכ



 " ירצמ לוע לייס דראה וועע םינטק ומכו ,סאגו סאכב .םש ויה ינו פפ
 םיבועחמ תורבח לככב םהו .הקינורטקלא

 סל'גנא סול .ןחנ רינ
 0 כ 3

 הכירצה ירצומ תעכ אוה הלש יזכרמה רעיהו ,המוציעב תילטיגידה הכפהמה
 הכורעתה לש ירקיעה רסמה הז .וידואו ואריו ,תויזיוולט :יאנפה תועש לש
 סאלב הנורחאל הכרענש ((!5) םיינורטקלא הכירצ ירצומל תימואלניבה
 .סאגו

 (.יו.יט ןשיניפר ייה) 1107/ שרחה טמרופה רמע בלה תמושתזכרמב
 העקשהב ,פ"ומ לש רושע ירחא .עונלוק טרס לש תוכיאב היזיוולטה
 תויונחל ועיגיש םיטלקמב תוזחל רוביצה הכז ,רלוד רראילימ לש
 .שרחה טמרופב היזיוולטה ירודיש תליחתל ליבקמב ,1998 רבמבונב
 תוריכמב היוצרה תינפתה תא וללוחי ,םינרציה םיווקמ ,הלא םיטלקמ
 .הנשה וכערש וידואהו ואריווה ,תויזיוולטה

 ,תוריכמב 5.3% לש לודיג '97-ב המשר התוללכב היישעתה ,בגא
 הידמיטלומ יתוריש ,ואידיו יקחשמ לש תורבגומ תוריכמל תודוה
 םצעב םיקוקז ויה וירואהו ואיריווה תויזיוולטה ינרצי .טנרטניאו
 .רוצייה יספ תא שרחל ידכ וז השרח היגולונכטל

 ירישכמ תא ,1107'/-ה יטלקמ תא ןבומכ ללוכש - ילטיגירה ךפהמה
 םיריממהו 10 טמרופב וירואה תוכרעמ ,\/ 0 טמרופב ואיריווה

 .דרפנ םלואב תינמז

 98 ראורבפמ לחה

 .קושהמ 0% , יש

 08 לש הכימתב . ואו וו ווי

 1998 ראוניב 27 ,ח"נשת תבטב טיכ ,ישילש סוי .םטיייה =

 ןאב םג רבגו יצא דיה רי'בו'בסה
 וב תכרענש ונרופה תכורעת לע וחספ אל ,בגא ,םלוכ ומכ ,תירבעה ירבור .םינועשה ינכודו קוחרה חרזמהמ םינאוביה ינכורב תואיצמ שפחל םג ךא םישודיחהמ םשרתהל ועיגה םיבר .םוקמ לכב הץמשנ ,הכורעתב תימשרה הפשה קוידב אל ,תירבעה הפשה

 .תרושקת :םיפפוח טעמכ קוסיע ימוהת םִע - ₪57 7!67.01-ר סקינורטקלא הרוא - תילארשי תולעבב תורבח יתשל הנשה הקמטצה םיגיצמה ןיב תילארשיה תוחכונה
 .(הכירצ ירצומל) תונולח לש הלעפהה תכרעמ סיסב לע בכרל הכירצ ירצומ חותיפב ,ןסינו ראוגי בכרה תינרציו לטניא ,טפוסורקימ םהיניב םילודג םידיגאת םע הלועפ יפותישל םג התוליעפ תא הרוא הביחרמ ,םייתניב .ינאס תרבח ,ץראב התגיצנ לש בוח לשב ,רפוק תנעטל ,התעשוה ןאכ התוליעפ ךא לארשיב םג ההלצהב םירכמנ הירצומ .םירלולס םינופלטל םירזיבא לש תטלוב תינרצי תבשחנו ,סל'גנא סול לש רברפ ,טרווסט'צמ תלעופ רפוק ןושרג תולעבב סקינורטקלא הרוא
 ,םייתרקוי םימגד ישכורל ןסינ לש תויונכוסב עצות תכרעמה .הגההמ םהירי תאו שיבכהמ םהיניע תא ריסהל ךרוצ אלל ,הגיהנה תעשב תולקת ןוחבאל רעו ןופלטו ואירטסמ ,בכרב תונוש תוכרעמב טולשל םיגהנל רשפאת (/016₪ ₪5001א88) תילוק הלעפהב םג שומיש השועש תכרעמה .הרוא לש ירלולסה רזבאה תועצמאב ,בכרה ינכרצל טפוסורקימ ןיב רשקה תא םיגרהו הכורעתב גצוה סת, 6 או( 8 \% ןושארה רצומה

 לע תשלוח הרבחה ,קווישל אישנה ןגס ,רזייהטרוו ןועדג ירבדל .םירחאו וינס ,הבישוט ,ינוס ,קינוסנפ :םלועב תוינורטקלאה תוריכזמהו םינופלטה ינרצי תיברמ לש םילטיגיר םינובישמל ,(רוביר תסיהדל) םירבעמ םהבו םיפי'צ רוצייו חותיפכ החמתמ הרבחה ,הפוריאבו ,ןפיב ,ןוקיליסה קמעב קוויש תוחולשמו הילצרהמ םויכ תלעופו הנשב רלור ןוילימ 60-ב תרכומ איה ךא (תירוביצה) הרכחב אל רבכ יריור .םינש הז הכורעתב הגיצמ ,ןוקיליסה קמעב הליג יריוד ידי לע המקוהש ,[25% תצובק .בכרה ןודעומב םניח תורבח ישדוח השיש ללוכו רלור 120-ב רכמנ םיסרפב הכזש רצומה ./גן/(00:0 קלרה תרבח לש בכרה ןודעומ לש םיכרד תוריש וא (911 גויח) םורח יתוריש קיעזהל היהי רשפא .רותפכ תציחלב הרזע קיעזהל גהנל תרשפאמש תירוביד ,:50 זמ א[ אב :אוה םינוש בכר יגודעומ לצא ןיינע ררועמה הרוא לש ףסונ רצומ
 ,ןא:("-ר גנוסמס ,סגמיס םינמינ 4 ךיח\ הפ היגולונכטה ינייכז לע .לוקה תוכיאב םוגפל אלב ילוק עדימ תסיחרב רומאכ הדוחייש היגולונכטב שמתשהל ןויכיזה תא םג 250 תרכומ ,םיפי'צה תריכמל טרפ
 תרזענו רלוד 120-ב ותוא תרכומ סטוה .יגוויכ ודרובידו ןוכישמו ןגייח לש תילוק הלעפה רשפאמ אוח .סקינורטקלא הרוא לש תירובירל המורה ,81/8 6 /00א-ה תא ההתיפש ,הדוהי-רואמ סטוה :תפסוג תילארשי הרבח לש רצומב םג םינקתומ ₪57 לש םיפי'צה .תכרעמה לש תילוק הלעפהו רשקתמה יוהיז ,תינמז וב ינוויכ וד רוביד ,תירוביד :םהלש תוכרעמל תונוש תויצקנופ תפסוהל םג םינופלטה ינרצי תא םישמשמ םירבעמה

 תשו תשא 101 לכל קב 0 תנלבולמ הסיבכ 6 קמ-ייהה דדמ 41 לטניאל וגצצה

 וכומ םטייג ליב
 תא חקיש ףונמה והזו ,תויוכיא רפיש - םייביטקארטניאה (םילבכה)
 ,הנשב רלוד רראילימ 75 תלגלגמה ,תימלועה הקינורטקלאה תיישעת
 .םישרח תוסנכה יאישלו 21-ה האמל

 רוריבה תיישעת ומכ םירחא םיפנע םג םיצפוק ילטיגירה ףונמה לע
 בשחמ ףוסמ וא תיב לכב בשחמ לש ןוזחה .םיבשחמה תיישעת ג ןבומכו
 תקפתסמ םייתניב .קוחר ןיירע תיביטקארטניא היזיוולטכ דקפתיש
 ריממב וא םילבכה ףנעב לגר תסירדב םיבשחמה תיישעת
 .507 707 80%-ה יביטקארטניאה

 תורבח לש םיגולנאה םיריממה תא ופילחי םישדחה םיריממה
 עונל שמתשמל ורשפאי םה .ריעז בשחמכ םצעב ולעפיו םילבכה
 טנרטניאב טוטישמ .רבד לכל בשחמכ ערימה תוררטסוטוא יבחרמב
 םייביטקארטניא םיקחשמב תופתתשה רעו ינורטקלא ראור חולשמו
 .ןייל-ןוא תוינק תכירעו

 וא תויאנועמק תותשרב ורכמיי םישדחה םילטיגידה םיריממה
 .םיעובקה ןהיקפסמ םתוא ושכריש םילבכה תורבח ירי לע וקפוסי
 לע וחתופיש תונכות ןבומכו םיפי'צ ,תויגולונכטל וקקרזי םיקפסה
 הנכותה יקנע תשולשו לטניא השארבו ,םיבשחמה תיישעת ירי
 טוקס ,סטייג ליב םיסובה .לקרואו סמטסיסורקיימ ןאס ,טפוסורקיימ

 7 .  .רנורעת תונומת 27 .םיעוצעע יפ 87 טארב או פבל פא-טרטס /-] וניומק צב םיחוטנ 0 וישכע םיטנוח 9
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 "ואב םה .םיבוט תוריכמ ינכוסכ הכורעתל ועיגה ןוסילא יראלו ילינקמ
 | האיכ ,לודגב תאז ושעו הקינורטקלאה תיישעתל םתלוכרמ תא עיצהל
 ל .םרמעמל

 / קי'נוחה ילנינקנדב
 = לע ,םיסנכה םלואב עיפוה אוה .ןושארה היה ןאסמ ילינקמ טוקס

 ול קילחה אוה .רבוו רייול ורדנא לש הקלחהה עפומל הרומשה המבה
 ₪ ןתיבב הקלחהה עפומ לע גלגלמ אוהש ךות ,תילגלג לע תחנב
 ןאס לש הווא'גה יכ המכ ערוי ימה םעפב ריהצה ילינקמ .טפוסורקיימ
 הה םג אוה .(טפוסורקיימ) םירחתמה ומכ אלש ,שומישל החונ
 םימכח" םיסיטרכו תויונח לוהינל דעו טנרטניאמ ,הווא'גל םישומיש

 חכש אלו ,תוילגלג אלל ,סטייג ליב המיב התוא לע עיפוה תרחמל
 םישומיש םיגדה אוה ,ןיבל ןיב .ילינקמ לש ונובשח לע ץצולתהל
 םימייק הכירצ ירצומל םצעב ,טפוסורקיימ לש הכירצ ירצומל
 2 .תונולח לש הלעפהה תכרעמל תורוה "ומיכחה"ש

 הלוהוטומ םע תירב לע רשבל ידכ םג תונמדזהה תא לצינ סטייג
 והבעיש ,תיטוחלאה תרושקתה םוחתב תויגולונכטו םירצומ חותיפל
 107) םימכח םיריממ ןוילימ 5-ל תוגולח תפסוהל 1 6.1 םילבכה קנע םע הקסיע לע םג רפיס אוה .תונולח לש הלעפהה תכרעמ םע
 ,םיריממ ןוילימ 12-ב הווא'גה תנקתהל סמטסיסורקימ ) םע םג המוד םכסה לע המתח בגא םילבכ תרבח התוא 0%

 טנרטניא ירתאו םינוש עדימ יתורישל החונ השיג ראשה ןיב רשפאת לקרוא לש המרופטלפה .לקרוא לש אטווספא 00 אוק טא 1 תא וצמאיש לפאו לטניא םע תירב לעו לקרוא םע רחי וחתופש /0/\ לש םילטיגידה םיריממל תובוט תוריכמ לע חוויד הב םיאנותיע תבוסמב קפתסהו ךומג ליפורפ לע רמש לגרואמ ןוסילא יראל
 ,\/ןי/-ו אמ( 6אא ומכ םילורג רודיש יפוג לש

 אצמנ םייביטקארטניא/םימכח/םילטיגיד םיריממ לש אשונה לכ
 לבכה תביטח הכרעש תונויסינה .תיקוויש הניחבמ ותישארב ןיירע
 ןיירע ובינה אל םיביטקארטניא םיתוריש תקפסאל רנרוו םייט לש
 ןיינועמ ןכרצה םא רורב אל םילבכה ףנעבו ,תויוצרה תואצותה תא
 ,המכחה אספוקה רובע םירלוד תואמ המכ םלשל

 ,רזייל יטילקתו םירוטילקת סג םינגנמ ,םינרציה םיחיטבמ ,םירישכמה ,םיידווילוהה םינפלואה םיטרסה וירפסמ םינשיו םישרח םירתוכ תואמ המכו רלוד 1,3007500 לש ולעב הרבעש הנשב המר העורת לוקב קשוהש ₪ שרחה ואיריוה מרופ לשמל ומכ .קושל ופשחנ רבכש הלאכו םישרח םילטיגיר ירצומ תרדחהב הז בלשב תרקמתמ הקינורטקלאה תיישעת
 .םינושה םיטרדנטסה ןיב ןיחבהל השקתמ רבכש ןכרצה תא לבלבל םילולע לודגה עציההו כ \/כ-ל םינושה םישומישה יכ םיריהזמ םיחמומה ךא כצכ ירתוכו םירישכמ עפשב תושודג רבכ ןבומכ תויונחה .םייטרדנטס םירוטילקת םג ונגני קושל בורקב ועיגיש צפ-801-ה ירישכמ
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 יינטני גידב דיבטנייש
 ליחתהל וכרטצי תולודג היזיוולט תונחתו יתלשממ יוביגל הכוז 1107'/-הש אלא .םיהובג םיריחמו שרחה טמרופב תוינכותב רוסחמ :םילושכמ יגש לשב תאזו המכ יפ םישק 1107 /-ה לש הטילקה ילבח

 ₪ תוירלופופה תורדסה ימוליצב הטישה תא םימשיימ רנרוו ינפלוא .תוילטיגיד תוינכות קיפהל ובייחתה רבכ תירוביצה היזיוולטהו 1180 685 ומכ תולודג תותשר המכ .בורקה רבמבונב רבכ םירודישב
 .דלפנייסו

 ירחושו םיעצמא ילעבל טרפ ,והשימ םאה ?ריחמל רשאב המ ךא 1
 היזיוולט טלקמ רובע םירלוד יפלאמ ררפיהל םינכומ ויהי ,םישודיח
 הלוע חבושמ יגולנא לודג טלקמשכ ,תילנמונפ רוריש תוכיאב קנע
 ןוילימ 18 ,םתנעטל .ןכש ןימאהל םיצור םינרציה ?רלוד 2,000 רע
 יוושב דחא היזיוולט טלקמ תוחפל םתושרב םיקיזחמ ב"הראב בא יתב
 יתלשממה יוביגה תפסותבו (םינש 8 לש םייח ךרואו) רלורד 0 לש
 ,טלקיהל םייוכיסו םויק תוכז שי טלחהב סדצ-ל

 םינכרצה םא ,קושל ץוחמ אצמיהל הצור היה אל תויזיוולט ןרצי ףא
 םילעופש היזיוולטה יטלקמ ןוילימ 5 ללכ תא ףילחהל ותואיי ןכא
 ] .תויגולנא תויזיוולט המפ לש תולעבו 'ץניא 100735-מ םהלש רתויב םירקיהו םילודגה לגדה ימגר םע האלמ טעמכ תוחכונ וניגפה םינרציה ךכ םושמ .ב"הראב

 הרטלוא תוכרעמב החמתמש (/1סזא 0א) ןורקידיו ,םינרציה רחא



 רצח ,תורקו
 , . דחוימב ההובג היצולוזרו תינרוחא הנרקה םע קנע טלקמ ג"צה ותורק
 ריתעב ריחמה תא ליזוהל חיטבה ,תאז םע .רלוד ףלא 5 / --
 ,טינז ,ישיבוצימ ,ןוספמות ,םהיניב םינרציה ראש 8 9 6
 ועיצי םקלח .רלוד 6,000-כ תרומת םהימגר תא ורימי ספיל פ -

 .וגסדץ םניאש םישדח היזיוולט ימגדל רלוד 700-כב םיריממ

 רזוודח קיד יניזנה
 םייקוויש םיקוזיח (:-8\-הו קסיד ינימה םילבקמ ,וידואה תרי
 קושל ותוא רידחהל ינוס ןולשיכ רחאל ,רזוח קסיר ינימה .םישרוחמ
 2.5 רטוקב) םינטק םירוטילקתב רבודמ .םינש שש ינפל יאקירמאה
 םינרצימ קושל ועיגי קסיד ינימה ינגנמ .םהילע טילקהל ןתינש ('ץניא
 תוריינ תואסריגב םג םעפהו ,פרשו ההאמי ,1/6י ,רינויפ ומכ םיטסונ
 .תואשינ

 .הבר החלצהל הכז אוה ןאפיב ךא ב"הראב לשכנ םנמא קסיר ינימה
 2000 תנש דעו םירישכמ ףלא 500 תריכמל םינרציה םיפוצ הנשה
 ינימל רלוד 250 ןיב ועוני םיריחמה .ב"הראב באה יתבמ 5%-ל רורחל
 .רישכמל רלוד 800-ל דעו דיינ קסיד

 6 0--ה טמרופל רוסיה תא החינה 6! יבג לע טילקהל תורשפאה
 םימעפ רופסניא רוטילקתה יבג לע טילקהל שמתשמל רשפאמה א\א\',
 ןהלשמ םירישכמ וגיצה 'ץנרמו ספיליפ .(ןרציה תנעטל םימעפ יפלֶא)
 םירישכמה .םיפסונ םינרצי םג ופרטצי ךשמהבו רלוד 650 לש תולנוב
 .פצס-ב םג םינגנמ

 רועב ,רעזמתהל ואירטסה תוכרעמ תוכישממ וידואה ףנעב
 םיכישממ םינרציה תיברמ .הבוגל םיחמוצ ךא םיקמטצמ םילוקמרה
 השוחת רוציל ידכ ואיריוו היזיוולט תובלשמה עמש תוכרעמ עיצהל
 .הסא[ט ד טאם תוארקנה הלא תוכרעמ .עונלוק תיב לש

 םינובצט
 ףוט ידיחמב

 תנוצה
 ךשמנ םינופלטה ףנעב =

 הגמ 900-ה תטישל רבעמה
 ,החיטבמה תילטיגידה ץרה
 רתוי לודג חווט ,ראשה ןיב
 ןוניס ,םייטוחלא םינופלטל
 תבינגמ הנגהו םישער
 םינופלטה יאלמ .תוחיש
 (םייטוחלאה םג) םיגולנאה
 :האיצמ יריחמב םויכ רכמב
 לש םינופלטל רלוד 0

 םיווהמש ,םיצורע 25-10 1
 עציהה ללכמ 50% םצעב
 :ףדמה לע

 ויסאק ומכ םינרצי המכ
 ובליש 01500 -ו

 םירשפאמש תדלקמו ןטק גצ םג (1\5/\ ₪ 108 ₪) םהלש תוכרעמב

 וא תויקסע ןייל-ןוא תולועפ לוהינו טנרטניאלו עדימ ירגאמל השיג

 תוישומיש תויצקנופ םיליכמ תוחפ תצק "םימכח" םינופלט א

 .ילוק גויח וליפאו םיווק רפסמ ,רשקתמה יוהיז ומכ תוירלופופ

 ידמימל קמטצהל םיכישממ םינופלטה ,תירלולסה תרושקתה ףנעב

 רבוע הזה ףנעה םג .הלורוטומ לש קט ראטסה ימגד דחוימבו ,די ףכ

 ר'גייפ ומכ םינופלטל תופסות דוע םיסחור םינרציהו ,תילטיגיד הבסה

 .תינורטקלא הריכזמו
 יעצמאל ירלולסה ןופלטה תא וכפה ילארשי לוהינב תורבח המכ

 ףסונ הלועפ ףותיש .(תרגסמ ואר) בכרה ףנעל םיבשחמה ןיב רושיג

 ןועש :לורג החלצה רופיסל בשחנ אל הכ רעש ןיינעמ קימיג בינה

 הלורוטומ ,םינטק םינרצי לש םיחלצומ אל תונויסינ המכ ירחא .ר'גייפ

 557 /ם/\ ₪ >א00 תא חתפל וחילצה סקמייט םינועשה תינרציו

 ןמוימ תורוכזתו תומש ראשה ןיב טלוקה ,ירמונ אפלא ר'גייפ ןועש

 .רלוד 160 וריחמ .בשחמ ךסממ רשייה ,םינמז תוחולו תושיגפ

 ףנעב .הכורעתב דרפנ הגוצת םלוא דחוי (תרגסמ ואר) םיקימיגל

 לש שדח רוד לע רשבמ םקלח יכ ,םישודיח םתוא תונכל םיפידעמ

 לכה ךסב ולעי םתיברמ ךא ,םיבוציעו תויגולונכט ,םירצומ

 .קנראה תא חותפל וחילצי חרכהב אלו םייתפשה לע ךויח

 2 קסיד ואדיו .ריעז בשחמכ לעפי ריממה .

 םכח ןופלט .תדלקמו גצ םיבלשמ .

 יסננ ירלולס .קמטצהל ךישממ .

 קסיד ינימל תויקוויש תוחלצה .פייט וידר .

 םייביטקארטניא םיריממ .ואדיו תספדמ .

 = ₪0 = ₪ ₪ רפיב ןועש .תורוכזתו תומש טלוק .

 םא.גו םנא'נב יתיארע םיעוצווצ

 ואידיו תמלצמב ריוצמש בשחמ וא ההז רישכמ שי ינשה ירכ ,םישרחה היזיוולטה ירישכמב ןקתוי - פי'צ / 9

 .(/זפמס 60% 36186 11.324) טררנטסבו םיפוצ ןהבש תוינכותה לע חקפל םירוהל רשפאל

 .רלוד 750 ריחמה רודישה תותשר לש תוינכותה גורידו פי'צ \/-ה .םהיךלי

 ןקתומ רישכמה .םייטרפ םיתב ילעבל אווז גז חח 9 .םירגובמל תינכות רודיש תעב רישכמה תא הבכי

 רע לש קחרמב) תיבה לא ררשמו תינוציח ראוד תביתב

 .הביתב ראודה ירבד תא חינמ רוודהשכ ('מ 0 חותיפהמ םהירי וריסה םילודג םינרצי - ןופדואריווה 69

 זה תא החתיפ ינוס - תילטיגיר סליטס תמלצמ 60 ךסמ יבג לעמ וחיש ןבב תוזחל רשקתמל רשפאמש הזה

 הנושארה תילטיגידה סליטסה תמלצמ ,\1/\/]( רישכמ חתיפ ([ 85 \"01)) ןטק ןרצי .ןטנטק ואידיו

 המלצמה .בשחמ לש םיטקסיר יבג לעמ תונומת תרגואש ןופלט וקל רבחתמש יטקפמוקו דיינ יאמצע ןופ-ואיריו

 .יסננ ךסמ םג הליכמ רצל םגש יאנתב וחיש ןכב תופצל שכורל רשפאמו ליגר

 ₪ 1998 ראוניב 27 ,ח"נשת תבטב ט"כ .ישילש סוי ,הטיייה

 הכורעתב תונומת ל (:) וערב שאו יש .פא-טרטט 3737 טניופק'צב םיחוטב 41 יוישכע םיקנומ 4? תור תש? לכו ובו
 %. תכלכולת הטיגכ 3039  קט-ייהה רדת 3012 לטניאל צצה 31
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 \,זא-חכ וא םיפדמ ,תוזגלמב עיקשמ התאש ינפל
 ...ךרובע ונלצא שי המ הלגתש יאדכ

 הנטק העקשהב

 ,(הזגלמ לש ריחמב)

 הקיט סיג)למ שוכרל לכות
 םירצוימה םישידח םינקתמ

 .םלועב םינרציה בטימ י"ע

 ולב 1 6 1
 ןוסחא ינקתמ ₪[ = =

 הצפהו טוקיל ינקתמ ₪ ו 99.85% לעמ יאלמ תונימא 8
 (םייטרדנטס םינקתמ) דחוימ ןונכתב ךרוצ אלל הריהמ הנקתה 8 תוזגלמ ;תותלד ;הבוג יוושמ :הסמעהו הקירב יפיצרל דויצ ₪ = (םיירלודומ םיביכר) ךרוצה י"פע ,םיבלשב םושיי ןסחמ תפצרו הצפה תפצר לוהינל תיטרדנטס הנכות 6 ּ רתויו\ 50%7-ב םיחטש םוצמצ 8 םיחולשמה תנכהו ףוסיאה לוהינל תבשחוממ הדובע תנחת ₪ | רתויו 4 יפ הקופתה תרבגה 8

 ל :םיאבה םימוחתב םיביכוו םיטירפל דחוימב םאתומ
 - 00 בכר ;היקשה ;הקיטסלפ ;תרושקת ;הביתכ ירישכמ ;םיפלח 7 ָ ;השבלה ;הלענה ;ןוזמ ;הקיטמסוק ;תופורת ;הקינורטקלאו למשח 6 9 6
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 /תוכרעמ 230 סגל " וס הוביש
 יאלמו םינסחמ ,הצפה יזכרמ ₪ 0 5 :ל בושחימו םינקתמ תקפסאב לארשיב ליבומה ףוגה

 םינעטמ ןוחטב תוכרעמ ] תוכרעמ ה ק 7" , , תצובק יטמוטוא יוהיזו ןוימ יכרעמ ₪ ) /
 םע הלועפ ףותישב תלעופו ,םיחמומ תורשע הקיסעמ הרבחה 1 8 551008 ₪זסטק . 2 .
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